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Başyaz1

GÜÇSÜZDÜRLER

İşçi Hüseyin Örek, öğrenci Şahin Aydın’dan sonra faşizmin yeni 
kurbanları oldu. Viranşehir olayı yoksul köylülere karşı jandarma zul
münün yeni bir kanıtıdır. Ve öldürülen yoksul sırtçıların sayısı bu zul
mün doruğa ulaştığını gösterir. İstanbul’daki son siyasi cinayetin öy
küsü de özetle şudur: Faşist militanlar Vatan Mimarlık Mühendislik 
Akademisi kantininden haraç istiyorlar, öğrencilerin direnmesi sonucu 
istedikleri onbin lirayı alamayınca, okul dışında pusu kuruyorlar, 
devrimci öğrencilere karşı silahlı saldırıya geçiyorlar: Öğrenci Kerim 
Yaman öldürülüyor, dört yaralı var, ikisi ağır.

TRT bu sonuncu siyasi cinayet olayının haberini de halka, daha 
önceki gibi, verdi: «Karşıt guruptan öğrenciler arasında çıkan ça
tışmada bir öğrenci öldürüldü... vb, vb,» Hangi guruplar? ölen kim? 
öldürülen kim? belli değil. Babıali basınının haberi veriş tarzı değişik 
değil. Ve Başbakanın, İçişleri bakanının, Sıkıyönetim Komutanının da 
konuyla ilgili demeçleri var; Hepsi de olaydan üzüntü duyduğunu söylü
yor, ama terane aynı; «karşıt guruplar arasında çatışmalar» Örgütlü si
lahlı faşistlerin silahsız devrimcilere açıkça saldırıp onları öldürmesi, 
yaralaması değil.

Bu, katil, ile kurbanını bir tutmaktır. Bu, dolaylı olarak siyasi cina
yet faillerini korumaktır. Onlarla suç ortaklığı durumuna düşmektir. 
Erim kabinelerinin bir kopyası olan bu kabineden başka bir şey de 
beklenemez. Irmak hükümeti, icraatıyla hangi güçlerin çıkarlarını tem
sil ettiğini iyice belli etmiştir. İşbirlikçi sermaye çevreleri, taşra müte- 
gallibesi hoşnuttur, gününü gün etmektedir. Bu kabine faşist cephe 
partilerinin azınlıkta kalacağı, seçimle gelmiş bir parlamentonun, par
lamenter ölçülerle meşru bir hükümeti başa getirmesini istemez. Ir-
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mak hükümeti ve arkasında duran işbirlikçi güçler ancak halkımızın 
bütün alanlarda demokratik direnişi sonucu buna razı edilecektir. Kal
dı ki halkla hiçbir bağı olmayan, ondan güç almayan tayinle gelmiş bu 
hükümet istese bile (ki istemediği açıktır ve zaten isteseydi oraya 
tayin edilmezdi) asayiş kuvvetlerine emniyet, istihbarat örgütlerine fa
şist komployu açığa çıkarma ve asayişi koruma emrini veremez, ver
se bile bu emri uygulatamaz. Bu kuvvetler açık faşizm döneminin bas
kı organlarıdırlar. Bir iki fazla afişe olmuş elemanını feda ederek, he
men hemen tam kadro faaliyettedirler. Asayişi korumuyorlar, aksine fa
şist saldırganları korumakla onların suçlarını örtbas etmekle asayişsiz
liği kışkırtıyorlar.

FAŞİST KOMPLONUN KÖKLERİ

Faşist saldırının kökleri derinlere gider. Türkiye emperyalist dün
ya sistemi içinde sömürülen bir ülkedir. Emperyalistler ve işbirlikçileri 
ancak kendi sömürü ve tahakkümlerinin sürdürmeye yaradığı zaman 
burjuva parlamenter biçimlerden yanadırlar. İşbirlikçi sermayenin baş 
temsilcisi olan parti seçimle iktidara gelemez duruma düştü mü, iş de
ğişir. O zaman faşizmi tezgahlarlar.

Tüm sömürülen ülkelerde böyle olmuştur. Türkiye’de de böyle ol
sun istiyorlar. Ve istemekle kalmıyor, faşizmi tezgâhlama işine dört el
le sarılıyorlar. 12 Mart döneminin tadı ağızlarında kalmıştır. Birbirini 
izleyen siyasi cinayetler hep bir faşist darbe ortamım hazırlama ama
cını güdüyor.

Ama, Polis ve öteki yetkililer kanlı faşist saldırılara göz yummak
la kalmıyorlar. İşi tamamlamak için sol basına, sol örgütlere baskınla
ra da giriştiler. Siyasi polis birbiri ardından gizli komünist örgütleri bu
luyor. Bir kaç devrimci genç, dergi yayınlayarak görüşlerini yazıya dök
meye görsün, (Kıvılcım dergisi olayında olduğu gibi) dergiye baskın ya
pılıyor, orada kim varsa, kim kapıyı çalarsa yakalanıyor. Ve kocaman 
bir «gizli örgüt» soruşturması. Arkasından Devlet Güvenlik Mahkeme
si yargıçları «yürekleri sızlaya sızlaya» iki gençe gizli örgüt kurdukları 
gerekçesiyle, otuzar, kırkar yıl hapis cezası veriyor.

Bilindiği gibi Devlet Güvenlik Mahkemesi de bize 12 Mart döne
minden kalmadır. Sıkıyönetim mahkemelerini aratmamak amacıyla ku
rulmuştur. Anayasaya aykırı olduğu hemen her hukukçu tarafından tes
lim edilen bu mahkemelerin kararlarım Yargıtay da özel bir daire (Do
kuzuncu daire) inceler. Ne kadar incelediği bilinemez ama bu dairenin 
az lafla çok şey söylemede başarısını takdir etmek gerek. «Kıvılcım» 
dergisi sorumlularının otuzar, kırkar yıl ağır hapislik cezalarını üç sa
tırlık gerekçe ve kararla kesinleştiriyor.
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GİZLİ ÖRGÜT TERTİBİ

Siyasi polis «Aydınlık» dergisi baskınında daha büyük balık tut
muşa benzer. Bu kez öyle üç dört kişi değil tam elli kişiyi tutukladı, 
öteki iller de de «Aydınlık» bürolarının basıldığını ve tutuklamalar ya
pıldığını basın yazıyor. Böylesine geniş bir «gizli komünist örgüt»!

Biz «Aydınlık» dergisinin birçok görüşlerine katılmayız, ama bu 
başka şeydir. Faşist baskıya uğrayanlarla dayanışma görevi başka şey. 
Türlü bahaneler ileri sürerek bu görevi yerine getirmemek sosyalistlik
ten vazgeçtik, mertliğe de sığamaz.

Polisin bu son «gizli komünist örgüt» isnadı hiç de inandırıcı de
ğil. Tutuklananlar arasında Mustafa Gürkan arkadaşımız da var. Onun 
hakkında da «Aydınlık» çevresinde gizli örgüt kurmaktan ilk soruştur
ma sürdürülüyor. İşe Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi el atmış «sa
nıkların Ankaraya gönderilmesini» istemiştir.

AMAÇ ÖRGÜTLENME HAKKINI ÇİĞNEMEKTİR

Mustafa Gürkan’ın «Aydınlık» dergisiyle birlikte gizli örgüt kur
duğu iddiası gülünçtür. Örgütü ayni siyasi çizgiyi izleyen kimseler ku
rar Gürkan daha birinci gününden «Türk Solu», «Aydınlık Sosyalist 
Dergi» ve son olarak da «Emekçi Dergisi» çizgisinden sapmamış bir 
arkadaşımızdır, bunu herkes bilir. Burada bir yanılgı da söz konusu ola
maz. Bu bir tertip tir ve polisi bu tertipe iten nedenler var: Burada gü
dülen amaç; gizli bir örgütü ortaya çıkarmak, ona engel olmak değil, 
bizim Siyasi Partiler Kanunu gereğince kuracağımız legal bir Emekçi 
Partisinin kuruluş çalışmalarını baltalamaktır. Polis caydırma taktikle
rinin bir sonuç vermeyeceğini anlamıştır. Gürkan’ın bizim dava arka
daşımız olduğunu da bilir. Polis saflarımızdan bir militan eksik etmeyi 
aklınca kar saymıştır. Biz yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'de demokrasi 
uğruna mücadele işçi sınıfının öncü birliği niteliğinde bir partinin ku
rulmasını zorunlu kılmaktadır.

AMAÇ ÖÇ ALMAKTIR

Mustafa Gürkan’a karşı bu terbibin bir başka nedeni de var; Gür
kan arkadaş 12 Mart döneminde kendini yakalatmamış ve («Haziran 
Hareketi» davası iddianamesine göre) devrimci eylemi illegalitede 
de sürdürmüştürdür. Hiç değilse polis ve Sıkıyönetim Savcılığı bunun 
böyle olduğunu iddia ediyor. Gürkan bu dönemde üç kez polisin elin
den kaçmıştır. Aftan sonra arkadaşımız, kaçak olan öteki arkadaşlar gi-
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bi, yetkililerin Anayasa Mahkemesi kararı dışına çıkmayacağına inana
rak teslim olmuş ve serbest bıkarılmıştır.

«Gizli örgüt» tertibiyle polis, bu kez Gürkan’dan öç almaktadır. 
Gülünç iddianın bir açıklaması da budur.

Bu ne demektir? Bu, Irmak iktidarı altında polisin Anayasa Mahke
mesi kararını hiçe sayması ve Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılarının 
da yardımıyla af kanununu keyfi olarak yürürlükten kaldırması demek
tir.

Faşizmi tezgahlayan güçler bir yandan illegal alanda faşist saldı
rıları, siyasi cinayetleri kışkırtırken, öte yandan devlet mekanizması 
içinde kurdukları terör örgütlerini eyleme geçirerek, devletin burjuva 
anlamda dahi hukuksal görünümünü baltalamaktadırlar.

MUHTIRASIZ 12 MART

Kendine «Milliyetçi» adını takmış olan gayrı-milli cephe partileri 
gırtlaklarına kadar bu işini içindedirler. Bunlar, görünüşte Irmak Hükü
metine güvenoyu vermemişler ve sözüm ona «Parlementoya dayalı» 
bir hükümet isterler. Oysa gerçekte, bu durumun sürmesi için ellerin
den geleni yapıyorlar. İşbirlikçi sermaye çevrelerinin çıkarları bunu 
gerektiriyor. Seçime kesin olarak karşıdırlar. Seçimi mümkün olduğu 
kadar geciktirmek amacıyla kamuoyunu oyalama taktiklerine başvuru
yorlar.

Şimdi de istifa etmiş Irmak hükümetinin bütçesi lehinde oy ver
meye yelteniyorlar. İstifa etmiş hükümetin Meclis'e sunduğu kanun 
tasarılarını müzakere etmek gibi bir kanunsuzluk içine düşmeye ha
zırdırlar. Oysa güvenoyu almış bir hükümet yoktur ki Meclis’e kanun 
tasarısı sunabilsin. Bütçeyi kabul etmek, hükümete güvenoyu vermek 
anlamını taşır, yani parlemento dışındaki faşist çevrelerin kendilerine 
empoze ettiği bir «olağanüstü» durumu sineye çekecekler ve ülkenin 
tayinle gelen bir hükümet tarafından yönetilmesini kabulleneceklerdir. 
Bu muhtırasız bir 12 Mart’tan başka bir şey değildir. Gayrı-m illi, fa
şist ittifakın politikacılarının ağızlarından düşürmedikleri «Hürriyetçi 
demokrasi »ye bağlılıkları işte bu kadardır. Faşist cephe partilerinin 
ihaneti halkımızın gözünden kaçmıyor. Emekçi halkımız bu eski oyu
nun tekrarına izin vermeyecek bilinç ve yürekliliktedir.

Faşist cephe için tek amaç vardır, emperyalizmin ve işbirlikçileri
nin sömürü ve tahakkümünü sürdürmek. Bu parlamenter yolla olmuş 
olmamış umurlarında değildir. A^tık, Filipin demokrasiciliğinin suyunun 
kaynadığını görüyorlar. Onun için Anayasayı ve dolayısıyla parlamen
ter düzeni rafa kaldırma zamanın geldiği sonucuna varmışlardır. Bütün 
tutum ve davranışları bu gerçek ışığında değerlendirilmelidir.



GÜÇSÜZDÜRLER

Emperyalizmin özellikle ABD emperyalizminin ve işbirlikçi faşist 
cephenin, burjuva-demokratik siyasi üst yapı görünüşünü artık sürdü
remez duruma düşmesi ve açık fazizmden medet umması gücün de
ğil güçsüzlüğün kanıtıdır. Buna karşılık Türkiye’de demokratik güçler 
her zamankinden çok daha güçlüdürler.

Safları durmadan sıklaşan, her geçen gün tarihin kendisine yük
lediği görevin, insanın insan tarafında sömürülemediği uygar, ileri, 
emekçiler Türkiye'sini yaratmak görevinin bilincine varmış ve bu gö
revi başarabilmek için izlenecek yolun hangi yol olduğunu kavramaya 
başlayan güçlü işçi sınıfımız var. Devrim şehidi Kerim Yaman’ın cena
ze törenine katılan onbinlerce işçi bu bilinçlenmenin bir kanıtıdır.

Gene hızlı bir bilinçlenme süreci içinde olan halkımızın en kalaba
lık ve en çok ezilen kesimi, yoksul köylülüğümüz var. İşçi sınıfının ol
sun yoksul köylülüğün olsun kendi sosyalist partisiyle Türkiye’de si
yasi gelişmeye yön vermesinin kaçınılmaz olduğu noktaya varmakta
yız.

Türkiye’de çok partili düzüne geçileli ilk kez, son tahlilde şehir ve 
köy küçük burjuva yığınlarının özlemlerini temsil eden genel karakte
ri küçük burjuva dönüşümcü bir parti var. Bütün tutarsızlarına, za
man zaman temsil etmek durumunda olduğu küçük burjuva emekçi kit
lelerinin özlemlerine ters düşen tutumlarına, işbirlikçi sermayenin, fe
odal mütegallibenin adamlarını çatısı altında barındıran yamalı bohça 
niteliğine rağmen CHP böyle bir siyasi örgüt olmak doğrultusundadır. 
Bu da demokrasiye doğru ileri bir adım sayılmalıdır.

Faşizmin ezme ve yıldırma yöntemlerine rağmen, en ağır teröre 
rağmen yurtseverlik ve devrimcilik ülküsünde direnmeyi başaran bir 
gençlik var.

Bu muazzam devrimci güçler cephesi karşısında, CIA direktifleri 
ile bir avuç saldırganı silahlandırıp polisin hoşgörü ve desteğiyle işçi
lere ve öğrencilere saldırtan böylece yaratacakları anarşi ortamından 
yeni Türün’lerin, yeni Ünlütürk’lerin açık faşist terör düzenini kuracak
larını uman işbirlikçi sermayenin ve mütegallibenin faşist cephesi var.

Hiç şüphe yok ki devrimci cephe çok daha güçlüdür. Yeter ki, fa
şizme karşı yurtsever cephenin belkemiği olan sosyalist hareket siya
si örgütlenme sorununu işçi sınıfına layık bir biçimde çözümleyebilsin. 
Yeter ki tüm demokratik güçler birbiriyle irtibatlı olarak faşizme karşı 
saf tutabilsinler.

EMEKÇİ
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REŞAT FUAT BARANER

ANTİ-EMPERYALİST ve ANTİ-FEODAL 
MÜCADELE TOPLUMUMUZUN 

TÜM OLARAK MENFAATLERİNİ
TEMSİL EDER

Karşı - devrim kalemşörlerinin yıllanmış bir propoganda tak
tiği vardır: Devrimci güçleri tecrid edebilmek için, halkın sevgi 
ve saygı duyduğu ölmüş devrimcileri övmek ve saldırılarını yaşa
yan devrimciler üzerinde yoğunlaştırmak.

Büyük Fransız devriminde Thermidor’cular bir karşı - dev
rimle o zamanın en devrimci partisi Jacobin’leri iktidardan dü
şürüp giyotine yolladıkları zaman, Paris’i daha önce bir suikaste 
kurban gitmiş olan Marat’ın resimleriyle, büstleriyle donatmış
lardı. Oysa Marat en azından, Robespierre’ler, Sain-Just’ler ka
dar devrimciydi; ve sağ olsaydı, hiç kuşkusuz karşı - devrimci 
Thermidor’cular onunda başını giyotinde keseceklerdi. O günler
de, halkı bir süre için olsa da kandırmak, onu oyalamak için geri
cilerin Marat’ya sahip çıkar görünmeleri kurnazca bir taktikti. Bu
nun sonuç vermediği de söylenemez.

Bilindiği gibi II. Enternasyonal oportünizmi de sağ olan Le- 
nin’e saldırırken ölmüş olan Marx ve Engels’e sahip çıkarak, bu 
taktiği daha da geliştirmiştir. Ekim devriminden sonra örneğin 
Troçkistler bu taktikten medet ummuşlar, sağken en ağır hucüm-
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larını yönelttikleri Lenin’i, ölümünden sonra göklere çıkarırken, 
Stalin’i sistemli olarak kötülemişlerdir. Bir çok başka örnekler 

\  de gösterilebilir.
Son olarak İlke dergisi M illi Demokratik Devrim stratejisini 

ı benimseyen proleter devrimcilerine yönelttiği uzun eleştiride bi- 
j lerek ya da bilmeyerek gerici demogogların ya da II. Enternas- 
■ yonal kodomanlarımn bu yıllanmış taktiğine başvurmuştur. İlke, 
% Türkiye sosyalist hareketi tarihinde iki önemli ismi, Dr. Şefik 

Hüsnü ve Reşat Fuat arkadaşları zikrediyor ve onları bugün yaşa
makta olan dava arkadaşlarından ayırmaya, özellikle «MDD çizgi- 

: sinin baş ideologu» diye nitelendirdiği Mihri Belli arkadaşla onun 
i  bugün hayatta olmayan bu iki örgüt arkadaşı arasında ayrılık var

mış gibi göstermeye çalışıyor. Bu gayret boşunadır. Şefik Hüs- 
v nü, Reşat Fuat arkadaşlar da bugün bizim yaptığımız gibi Türki- 
? ye’de devrimci çizgiyi ülkenin gerçekleri ve sosyalizmin bilimi 

ışığında koymuşlardır. Ve varılan siyasi çizgi kollektif çalışma- 
- lar sonucu varılmış bir çizgidir. Emekçi bu çizgiyi izleme azmin- 
£ dedir.

I
 Bu sayımızda Reşat Fuat arkadaşımızın Türk Solu dergisinde 

yayınlanmış iki yazısını sunuyoruz. Bilindiği gibi Türk Solu, M illi 
Demokratik Devrimin sosyalizm yolunda geçilmesi zorunlu bir 
aşama olduğu görüşünü savunmuştur. Reşat Fuat arkadaşın ya
zıları da bu görüşü doğrulamaktadır.

EMEKÇİ

Anti-emperyalist ve Anti-feodal Mücadele 
Toplumumuzun tüm olarak menfaatlerini temsil eder

Bugünkü milletlerarası durum ve Amerikan emperyalizminin Tür
kiye’deki vaziyetinin her bakımdan çekilmez bir şekilde olması dolayı- 
siyle son zamanlarda antiemperyalist ve onun birlikte yürütülmek ge
reken kompradorlara ve derebeylerine karşı mücadele toplumumuz için 
başlıca önemli bir mesele olmuş ve geniş çapta tartışmalara yol aç
mıştır. Bu münasebetle esas hakkında olduğu gibi bu mücadelenin yü
rütülmesi şekil ve tekniği bakımından muhtelif çevre ve kişiler tara
fından çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Sorunun açıklık ve kesinlik 
kazanmasına bir az da olsa belki yardımcı olabilir ümidiyle ben de 
düşündüklerimi ana çizgileriyle kısaca belirtmek istiyorum.
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Kapitalizmin en yüksek aşaması dediğimiz bugünkü emperyalizm 
devrinde geri kalmış (bırakılmış) ülkelerin kurtuluş mücadelelerinin 
emperyalizme ve onun memleket içindeki destekleri komprador ve 
derebey zümrelerine karşı yönelmesi her bakımdan bir zorunluktur. 
bu itibarla da burjuva demokratik bir karekter taşır.

Kapitalizmin gelişme devrinde burjuva demokratik hareketin içer
de geriliğin temsilcisi aristokrat feodalizme ve kiliseye karşı yürütü
len bir hareket olmakla beraber dış irticaa karşı cephe almak zorunlu- 
ğunda kaldığı zamanlar ve yerler de olmuştu. Bu çeşit burjuva demok
ratik hareketin en tipik örneği olan 1789 Büyük Fransız Devriminde 
burjuvazi yükselmekte, ilerlemekte olan bir sınıf olarak, kendinden 
başka işçi ve köylülerin yani bütün halkın menfaatini de temsil ediyor
du, sınıf olarak tüm toplum için yararlı oluyordu. Fakat kapitalizmin 
gelişme şartları; büyük endüstri, sermaye birikimi ve bunlarla bağlı 
olarak insanın insan tarafından sömürüsünün şiddetlenmesi ve daha 
başka nedenlerle kapitalist sınıfın menfaati ile toplumun çalışan sınıf 
ve zümrelerinin menfaati arasında gittikçe şiddetlenen bir çelişme ve 
çatışma meydana geldi ve artık burjuvazi ilerleyen ve yükselen bir 
sınıf olmaktan çıkarak bütün toplumun menfaatini temsil etmez ol
du, hatta varlığı toplumun ilerlemesine engel olmaya başladı. Bu an
dan itibaren toplumun menfaatini temsil görevi ilerleyen, geleceği 
temsil eden sınıfa, yani işçi sınıfına intikal etti.

★ ★ ★

Emperyalizm devrinde ise insanın insan tarafından sömürüsü bir 
yandan metropol memleketlerde çeşitli şekillerle şiddetini artıkdıktan 
başka sınırlarını büsbütün geliştirerek yabancı ülkeleri de içine aldı 
ve varlığının tabii bir sonucu olarak buraları gittikçe ağırlığını arttıran 
bir baskı ve sömürü altında tutup bu ülkelerin gelişmesini köstekledi, 
hatta ekonomik sosyal gelişime engel olmakla kalmayarak bu ülkele
rin maddi manevi her bakımdan gerileme sebeblerini hazırladı. İnsan 
tarihinin bu aşamasında geri kalmış ülkelerin sosyal bünyesinde de 
bir takım değişiklikler oldu. Emperyalizmin bu ülkelerde ekonomik sö
mürüsünü istidiği gibi gerçekleştirmek için olduğu kadar politik ege
menliğini ve etkinliğini sürdürebilmek için de bir takım sosyal sınıf ve 
zümrelere ihtiyacı vardı. Tabii müttefikleri derebeyler, büyük arazi sa
hipleri ve her türlü irticaın yanında başlangıçtan itibaren bizzat ken
disinin yarattığı ithalat burjuvazisi (komprador-simsarlar-liman bur
juvazisi) bu işi görüyordu. Emperyalizm kendi endüstrisinin ürünlerini 
ihraç ile yetinmeyecek sermaye ihracına başlamak zorunda kaldığı 
günden itibaren de bu geri memleketlerde, ve bu arada bizim yurdu
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muzda da, kendi sermaye ve tekniği ile yabancı sermayeye karşı re
kabet edemiyecek durumda bulunan sanayiciler arasında kendisine ba
zı dayanaklar buldu ve böylece aslında sınıfî karekteri ve sosyal eko
nomik şartlar sonucu emperyalizme ve derebeyliğe karşıt olmak gere
ken sanayi burjuvazisi arasında da lisans, patent ve iştirakler suretiy
le kendisine ortaklar, avukatlar, savunucular buldu. Bu, yukarda say
dıklarımız yanında bunlarla kader birliği eden, çıkarlarının, şahsi çıkar
lar karşılığında müdafaasını üzerine alan bazı aydınlar da dolayısıyla 
emperyalizmin hizmetine giriyordu. Ekonomik ve sosyal gelişmede ge
ri bırakılan memleketlere bir ahtapot gibi yerleşmiş olan emperyalizm 
bu suretle yukarıda kısaca anılan zümre ve guruplar arasında kendisine 
yerli koruyucu bir çeşit beşinci kollar sağlıyordu.

6u bakımdan geri kalmış ülkelerde antiemperyalist hareket ile 
emperyalizmin yerli dayanaklarına karşı mücadele birlikte yürütülmek 
gereken bir hareket niteliği almış olmaktadır. Ve işte bunu içindir ki, 
milli kurtuluş hareketleri aynı zamanda bir burjuva demokratik dev
rim karekteri taşır. Aynı şekilde devrimci demokratik hareketler de 
aynı zamanda emperyalizme karşıt karekterde olmak zorunluluğunda
dır, çünkü emperyalizm varlığını sürdürmek için destek ve dayanakla
ra muhtaçtır ve bu destek ve dayanaklarını da her bakımdan korumak 
durumundadır. Geri kalmış memleketlerdeki demokratik halk hareket
lerinin gizli, açık, dolaylı dolaysız, silahlı silahsız müdahaleler ile 
ve çeşitli entrikalarla karşılaşmasının nedeni budur.

★ ★ ★

Simdi gelelim kendi yurdumuza;
Birinci Dünya Harbini müteakip yurdumuz emperyalistlerin ve 

onların kışkırttıkları Yunanlıların istilasına uğradıktan sonra verdiği
miz milli kurtuluş savaşı da bir burjuva demokratik hareket niteliğin
de idi, fakat maalesef işin kısmen bir yanı; emperyalizme ve onun des
teği teokratik saltanat idaresine karşı olan veçhesi gerçekleşmiş oldu
ğu halde demokratik tarafı çok noksan kalmıştı. M illi kurtuluş hareke
tinin yurt içinde milli azınlıkların tümüne karşı bir hareket haline ko
nulması, ve halkın kurtuluşunun sadece buna bağlı imiş gibi gösteril
mesi harekette egemenliği elinde tutanlar için kolay olmuştu. Bu su
retle demokratik hareket yüzeyde kalıp derine, halk yığınlarına ineme
miş, zirai mesele halledilmemiş derebeyliğe karşı köklü bir mücadele 
yürütülmemiş, iş sosyal ekonomik veçhesinden hemen hemen hiç ele 
alınmamıştı; m illi mesele de burjuva demokratik devrime yaraşır şekil
de ele alınmamış, çözümlenmesi yoluna gidilmemişti. İslam olmayan 
milli azınlıkların yerlerinden sürülmesi ve böylece mülkiyetlerine mutlu
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bir Türk azınlığının el koyması yeter gösterilmişti. M illi mesele de 
böylece olmak lazım gelenden büsbütün ayrı bir mecraya dökülmüş ve 
neticede çözümlenmemiş kalmıştı.

M illi kurtuluş hareketinin başlangıcında büyük sanayi, ticaret, 
ulaştırma müesseseleri hemen hemen tamamen yabancı sermayenin 
elindeydi, Türklerin elinde milli sanayi hemen hemen yok denilecek 
kadar azdı, bunlar da o zaman milli kurtuluş devriminin cereyan ettiği 
sahada değil, yabancı işgali altında bulunan ve saltanat idaresinin hü
küm sürdüğü yerlerde, az sayıda bir kaç büyük şehirde toplanmıştı. 
M illi burjuvazinin hareket içinde daha ağır basan kolu iç ticaret kolu 
idi. Bu zümrenin köye sermayenin girmesinde, sanayi kapitalizminin 
gelişip yerleşmesinde sanayi burjuvazisi kadar elbette menfaati ola
mazdı. Köyü sanayi sermayesine açmak, sanayi mamullerinin köyde 
sürümünü çoğaltmak, kapalı tabii köy ekonomisini kaldırıp hiç değilse 
asgariye indirip sanayiye ham madde yetiştiren ve sanayi mamullerine 
açık bir sürüm pazarı haline getirmek ancak Türk köyünde geniş öl
çüde derebey ve yarı derebey üretim şartlarına karşı, derebey ve ya
rı derebey kalıntılarına karşı ciddi şekilde mücadele etmekle mümkün 
olabilirdi. Kutsal özel mülkiyete gölge düşürmemek kaygısı da buna 
eklenince derebeyliğe, büyük arazi mülkiyetine karşı esaslı bir müca
dele açılmak, yarıcı, ortakçı ve maraba üretimini kaldırmak o şartlar 
ve münasebetler altında imkansız oluyordu. Nitekim bu güne kadar ay
nı münasebetler köyümüzde hükmünü yürütmekte devam etmektedir.

Yarı sömürge ekonomik şartlar içinde milli sermaye için genişle
tilm iş tekrar üretime ve neticede sermaye birikimine de imkan yoktu. 
Bunu temin amacıyla alınan çoğu ekonomik nitelikte olmayan tedbirler 
arasında yabancı sermaye elindeki ulaştırma ve kamu hizmetleri mües- 
seselerini devletleştirme gibi aslında çok iyi olanlar da yok değildi. 
M illi sermayenin tek başına yapamayacağı şeyi devlet yardımı ile ger
çekleştirmek gayreti ile başvurulan devletçilik de zamanla maalesef 
şekil ve mahiyet itibariyle sermayedar zümreleri memleket ve halk 
ekonomisi zararına zenginleştirmek yolunu takip etti. Yine de yeteri 
kadar sermaye birikimi sağlanılmayınca geçen olaylarla alman ted
birlerden ürkmüş ve kendini naza çekmekte olan yabancı sermayenin 
yeniden memlekete girmesini temin için o zamana kadar reddedilen 
DÜYÜNUUMUMİYE de tanındı, fakat yabancı sermaye Türkiye’nin bu 
ekonomik zaaf ve sıkıntılarından azami istifadeyi sağlamak amacıyla 
çekingen ve nazlı davranmakta ısrarla devam etti. Bu arada bir yandan 
eski kompradorlara yeniden imkanlar ve kolaylıklar sağlanıldı, öte yan
dan da milli burjuvazinin belirli mensupları kendileri de kompradorlaş- 
tı, tek başına ya da eski komradorlarla (milli azınlık mensubu) birlikte 
yabancı sermayenin yurt içinde simsarlığına başladı.
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Burjuva demokratik devriminin o günkü koşullar altında zorunlu 
olarak halk lehine işlemek gereken devletçilik de özellikle 1935’ten 
bu yana yavaş yavaş unutulmağa başladı, iş bu kadarla da kalmayarak 
devlet iktisadi, teşekkülleri, devlet sermayesinin katıldığı iştirakler de 
imkan ve fırsat zuhur ettikçe yabancı sermaye ile işbirliği yoluna saptı
lar, milli bankalar yabancı sermaye sömürüsünden pay alır oldular. Der
ken yabancı sermayeyi teşvik kanunu da çıkarıldı, üzerinde yapılan çe
şitli rötuşlarla emperyalist sermayenin rağbet edeceği bir şekle sokul
mağa gayret gösterildi. Memlekete yabancı sermaye sokmağa çalışan 
bir takım komisyoncular, simsarlar daha türedi. Lisans usulüyle Türk 
sanayiinin bir kısmı da yabancı sermayenin kontrolü altına girmiş olu
yordu, bu simsarlar kendilerine de bir pay çıkarmak hırsıyla yabancı 
sermayenin yurdumuzu ve halkımızı çeşitli ve çapraşık usullerle 
adamakıllı sömürmesine yolu açmış oluyorlardı. Sömürü artık sahası
nı genişletmiş, katmerleşmiştl. Bu suretle yabancı sermayenin yurdu
muzda iyice çöreklenmesi için gerekli zemin hazırlanmış oluyordu.

★  ★ ★

Son otuz yıldan beri, özellikle İkinci Dünya Harbinden bu yana iz
lenen dış politika, akdolunan sözde dostluk ve sözde yardım anlaşma
ları ile sıklaştırılan bağlar da bizi devlet olarak emperyalizmin, özel
likle Amerikan emperyalizminin günden güne artan ölçüde hizmetine 
koştu. «Sermayenin arkasından bayrak da girdi» ve artık bugün Ame
rikan emperyalizminin, yurdumuzda çeşitli şekil ve yollarla yerleşmesi, 
yurdumuzu sadece bir yarı sömürge haline değil de her bakımdan ba
ğımlı bir uydu haline getirmesi vakıasıyla karşı karşıya bulunuyoruz.

Emperyalizme karşı, onun yerli desteklerine karşı mücadeleyi, bu
günkü durumun meydana gelmesine imkan hazırlayan, imkan veren sı
nıflardan doğrudan doğruya bekleyemeyiz. Bu iş geleceğin temsilcisi 
işçi sınıfına düşen bir görevdir. Bu görevi gerçekleştirdiği ölçüde işçi 
sınıfı bütün halkın menfaatlarını temsil edecektir. Bu alanda işçi sınıfı
nın işbirliği edeceği, etmek zorunda olduğu müttefikleri köy ve şehir 
emekçileri vardır. İşçiler bu mücadelede başta ilerici gençlik, öğrenci
ler olmak üzere daha birçok saf arkadaşları bulacaktır. Sınıflar, içle
rinde topladıkları zümre ve gurupların durum ve menfaatleri arasında 
farklılıklar bulunan, taşlaşmış olmayıp bünyelerinde devamlı surette 
değişiklikler gösteren, geniş çapta dalgalanmalar arz eden sosyal top
luluklar olduğuna göre emperyalizme, onun destekleri kompradorlara ve 
derebeylere mücadelede menfaati olan ve bu itibarla bu mücadele saf
larında yer alacak daha birçok yurdunu seven, milli istiklâlini seven, 
m illi haysiyet ve vekârına değer veren, ilerici, liberal, halktan yana
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olan, her partiden guruplar ve unsurlar bulacaktır. Bu suretle de em
peryalizme ve destekleri kompradorlara ve derebeylerine karşı müca
dele geniş yığınları içine alan gerçek bir milli kurtuluş hareketi olarak 
ilerici demokratik, milli bir cephe teşkil edecektir. Bu itibarla bu ha
reket isteyerek veya istemiyerek başarıya uğratılmamak için hiç bir 
sınıftan, hiç bir siyasi örgütün tekeli altına alınacak dar sahalı bir ha
reket haline getirilmemelidir ve getirilemez. Bir sol-sağ hareketi değil 
bir millet hareketi olmalıdır, millet ve yurt çapında bir birleşik cephe 
halinde yürütülmelidir.

TÜRK SOLU sayı: 15/27 Şubat 1968

ŞEHİR VE KÖY EMEKÇİLERİNİN GÜÇ 
BİRLİĞİNE KATILMALARI SAĞLANMALIDIR

Reşat Fuat Baraner

Doğrudan doğruya devrim zamanları dışında, ve M illî Kurtuluş 
Devrimimizden sonraki ilerici hareketler tarihimizde ilerici hareketle
re iyi bir başarı sağlamağa elverişli yeni bir aşama açılmış bulunmak
tadır. Henüz başlangıç safhasında bulunmakla birlikte bu olayı büyük 
bir memnunlukla karşılıyor ve kısa bir zamanda gerekli yönde gerçek 
gelişimine ulaşacağını umuyoruz. Bu aşamadan neyi kastettiğimizi 
TÜRK SOLU okuyucularının kolaylıkla anlamış olacaklarını sanıyoruz. 
Çünkü TÜRK SOLU daha ilk sayısından itibaren yayınını bu nokta üze
rinde toplamış, emperyalizme karşı, emperyalizmin yurt içindeki des
tekleri, işbirlikçileri derebeyler ve komprador burjuvaziye karşı müca
delede bütün gerçek milliyetçilerin, gerçek demokratların, bütün yurt 
ve istiklâl severlerin işbirliği etmeleri gerektiği fikrini savunmuştur. 
Devrimci Kuruluşlar Güçbirliği’ne 35'i aşkın derneğin katılması, muhak
kak ki emperyalizm düşmanlarının, yurt ve istiklâl severlerin, ilerici 
demokratların, halktan yana olanların, hangi sosyal sınıf veya zümre
ye mensup olursa olsun, tümünü sevindirir. Her vatansever Türkün 
bu olayı şükranla karşılaması kendisi için bir görevdir. Fakat ne yazık 
ki TÜRK-İŞ ve DİSK gibi sendika teşekkülleri kodamanlarının, sosya
list oldukları iddiasını ağızlarından fırsat düştükçe eksik etmeyen 
dengeci (!) siyasî parti liderlerinin bu harekete yabancı kaldıktan baş
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ka etkileri altında bulunanları ya da bulunduklarını sandıkları kimsele
ri buna katılmamağa kışkırtmakta, Türkiye’mizin bağımsızlığı, ilerle
mesi, refahı bir kelime ile millî kurtuluşu için hararet ve özlemle kar
şılanmak gereken bu hareketi muhtelif şekillerle sabote etmekte ol
dukları teessürle müşahade edilmektedir. Güçbirliğine karşı yönelmiş 
bu çeşit tutumların objektif olarak emperyalizm ve irtica ile işbirliğin
den başka birşey olamayacağını uzun uzun açıklamaya lüzum yok. Ya
kın dünya tarihinde milletlerarası sosyal demokrasinin faşizme, gerici
liğe karşı ortak mücadele cephesi kurmağa yanaşmadıkları ve böyle 
ortak cephelerin kurulmadığı ülkelerde de faşizmin kuvvetlendiği, ida
re başına geçtiği bir çok örnekleri ile görülmüştür. Bu çeşit liderlerin 
nüfuzlarım bu şekilde toplum zararına kullanmaları karşısında bu te
şekküllerin namuslu, yurtsever olduklarına zerre kadar şüphe bulun
mayan üyelerinin, idarecilerinin başı üstünden uhdelerine düşen göre
vi benimseyeceklerinden ve üstesinden geleceklerinden eminiz.

Emperyalizme ve yurt içindeki desteği irticaa karşı bu güç birliği 
hareketinin henüz başlangıç safhasında bulunduğunu söylemiştik. 
Yurdumuz ve milletimiz için hayatî önemde olan bu mücadelenin geli
şip gerçek başarıya ulaşması için, Türk Devrimci Kuruluşlar Güçbirli- 
ğinin sevk ve idaresi altında bu hareketin, onun fiilî muharrik kuvveti 
olacak şehir ve köy emekçi halkına mal edilmesi, halk yığınlarının bu 
mücadeleye müzaheret ve fiilî iştiraklerinin sağlanması gerekir... 
Bu amaca da ulaşılacağına ve yurdumuzun emperyalizmin .işbirlikçile
ri feodal — komprador zümrelerin, gerici kara kuvvetlerin şerrinden, 
hem de uzak olmayan bir gelecekte kurtulacağına şüphemiz yoktur.

TÜRK SOLU sayı: 25 
7 Mayıs 1968
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MİHRİ BELLİ

SOSYALİZMDE 
METOD MESELESİ

Aşağıdaki yazının yayınlandığı 1960’ların ortalarında Türkiye 
Solunda önemli polemik konularından biri Komünist Partileri yö- 
netiminde olmayan, yani işçi sınıfı hegomanyası altında olmıyan 
milli kurtuluş devrimlerine karşı tutum ile ilgiliydi. Özellikle Ce
zayir devrimi üzerinde duruluyordu. Cezayir halkı çok kanlı bir 
ulusal devrim sonucu Fransız emperyalistlerini kovmuş, bağım
sızlığını gerçekleştirmişti. Yedi buçuk yıl süren halk ayaklanması 
sonucu onbir milyon nüfuslu Cezayir bir buçuk milyon şehit ver
mişti. Devrime önderlik eden yoksul küçük burjuva kökenden gel
me aydınlardı. Cezayir Komünist Partisi genellikle silahlı savaşın 
dışında kalmıştı. Zaten bu partinin üyelerinin çoğunluğu Avrupa 
kökenli idi. Araplar azınlıktaydı. Ve zaten Cezayir’de işçi sınıfı 
nüfusa oranla küçük bir azınlıktı. Sanayide istihdam hacmi sade
ce 200 bindi. Üstelik Arap işçi ile AvrupalI kökenli (ki bunların 
çoğu Fransızdı) eşit durumda değillerdi. Aynı iş için AvrupalI 
işçi Cezayirli Arap’ın aldığı ücretin iki üç katını alıyordu.

Bu durumda Cezayir devriminin temel gücünü yoksul köylü
ler, özellikle dağlık bölgeler köylüleri oluşturdu. Bunlar İslam 
dinine bağlı bir kitleydi. Cezayir devrimcileri halkın inançlarına 
karşı gelmeden müslümanlığın olabildiği kadar bir devrimci yo
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rumunu yaparak kitleleri emperyalizme karşı harekete geçirdiler. 
(Tıpkı bugün «Bismillah, Bismil-tavra» sloganım benimseyen El 
Fetih’in yaptığı gibi. Bu slogan «Allahın ve devrimin adıyla» anla* 
mına gelir)

Savaş sırasında Cezayir devrimini yöneten FLN (Milli Kur
tuluş Cephesi) ile Cezayir Komünist Partisi yönetimi arasındaki 
çizgi ayrılığı iyice belirdi. FLN kırlarda kentlerde silahlı savaşı 
sürdürüyordu. Giderek silahlı çatışmayı da Paris’in göbeğine ka
dar yaymıştı. Fransız Komünist Partisinin bir şubesi durumuna 
gelen CKP yönetimi Başbakan Guy Mollet’in halkı oyalamak için 
önerdiği yuvarlak masa toplantısına katılmayı olumlu karşılama
ya kadar varan pasif tutuma girdi.

Ve sonunda Cezayir halkı muzaffer oldu. Fransız hükümeti 
Cezayir’in siyasi bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı.

Zaferden sonra FLN, küçük burjuvaziye özgü zikzaklar, tutar
sızlıklar göstermiştir. Bunlar elbette ki eleştirilir. Ama CKP'nin 
ve onun bağlı bulunduğu Fransız Komünist Partisinin de günah
ları az değildir.

1960’larda bizim sosyalistler arasında FKP’yi ve dolayısıyla 
CKP’i her türlü hatalardan arınmış sayan bir tutum belirdi. Kita
ba tam uymuyor diye Cezayir devrimine ve devrimcilerine ver
yansın edenler çıktı. Bu, Paris kahvelerinin havasının Türkiye’
nin sol aydınlarını etkilemesinden başka şey değildir. Proleter 
devrimcileri bu tutuma karşı çıktılar. Cezayir devrimine karşı an
layışlı bir tutumu savundular. Her yerde olduğu gibi Cezayir dev
rimini değerlendirirken de Marksist metodun kullanılmasını, bu 
devrimin tarihi ortamı içinde tahlil edilmesini savundular.

Aşağıdaki yazı ilk defa 25 Şubat 1966 tarihli YÖN dergisin
de «E. Tüfekçi» imzasıyla yayınlanmıştır. Daha önce başlamış 
olan bir polemiğin çerçevesine girer.

Son olarak İlke dergisi Milli Demokratik Devrim stratejisine 
saldırısında bu yazıdan bir pasajı aktarmıştır. Ama «İlke» Cezayir 
devriminin söz konusu olduğunu belirtmemiş ve okurda söyle
nenlerin Türkiye için söylenmiş olduğu sanısı uyandırılmak is
tenmiştir. Bunun burjuva anlamda dahi entellektüel dürüstlükle 
bağdaşmadığı açıktır. Türkiye, tarihi geçmiş, sosyal yapı, sınıf 
mevzilenmesi bakımlarından Cezayir ile bir tutulamaz. Cezayir’
de çoğu AvrupalI olan ikiyüzbin sanayi işçisi vardı. Türkiye’de 
dört milyonluk bir işçi sınıfı var, hem hepsi de buralı. Sadece 
bu fark bile bizdeki devrimci hareketin işçi sınıfı damgasını ta
şıması, onun ideolojisini klavuz edinmesi zorunluluğunu ispat 
etmeye yeter.
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Tanımlamalar çok kez yanıltıcı olur. Çünkü doğada herşey birbl- 
rlyle ilin tili olarak bir akış içindedir ve hiçbirşeyi kesin sınırlarla öte
ki şeylerden ayıramayız. Tanımlanan konu ise zorunlu olarak sözü edi
len ilin tiler ve akışlardan ayrılmamalıdır. Onun için bilimde, özellikle, 
sosyal bilimlerde kesin sınırlı tanımlamalardan kaçınmak ve konuları 
ortamı ve hareketi içinde incelemek en doğru yoldur.

Ama bizden şimdi sosyalizmin tanımlamasını yapmamız isteniyor 
ve bu isteğe de uymamız gerek. Onun için yazıya bir tanımlama ile 
başlıyacağız.

Ustaların yazdıklarını gözönünde tutan bir sosyalizm tanımlaması 
şöyle olabilir: Çağdaş sosyalizm, bir toplum biçimi olarak, kapita- 
lizm-emperyalizm dünya düzenini izleyen, üretim araçlarının özel mül
kiyeti ile üretimin kollektif niteliği arasındaki çelişkiye son veren, 
üretim araçlarını da toplumun kollektif mülkiyeti durumuna getirerek 
insanın insan tarafından sömürülmesine meydan veremeyen, insanın 
maddi ve manevi bakımlardan açılıp gelişmesi koşullarını yaratan ge
lişmiş toplum biçimidir. Sosyalizm birinci aşamasında «herkesten 
yeteneğine göre, herkese üretimine göre» ilkesini gerçekleştirir, ikin
ci aşamasında da kent ile köy arasındaki çelişkiye, kol emeği ile kafa 
emeği arasındaki çelişkiye son verir ve sınıfların, dolayısıyla da dev
letin ortadan kalkacağı koşulları hazırlar, ve «herkesten yeteneğine 
göre, herkese ihtiyacına göre» ilkesini gerçekleştirir. Sosyalizm emek
çilerden yana, sömürücü sınıflara karşı bir toplum düzenidir.

Bir doktrin olarak, bir dünya görüşü olarak sosyalizm, ekonomi 
politik ile, diyalektik ve tarihsel metoduyla bilimseldir. Doktrin olarak 
sosyalizm başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin ideolojisidir. 
Sosyalizm bir doğma değil bir hareket klavuzudur. Yani sosyalizmde 
doğmalar, hazır reçeteler aramak yanlıştır, boşuna bir gayrettir. Sos
yalizmin metodunu benimsemek, bu metodu doğru uygulayarak her 
soyut durumda doğru yorumu doğru uygulamayı kafamızı yorarak ken
dimiz bulmak zorundayız. Bu temel teoriye katkıda bulunmak olmasa 
bile, hiç değilse teorinin uygulanmasında orjinal olma görevini bize 
yükler. Her sorun karşısında, sosyalizmin yüce ustalarından yerli yer
siz aktarmalarla yetinerek hazır çözümler arayan kimseyi gerçek bir 
sosyalist sayamayız.

Bir somut örnek verelim: Bugünlerde üzerinde durulan bir konu 
olan Cezayir Devrimini ele alalım. Cezayir'de olan şudur: Kültür ve 
geleneklerine bağlı kalmış en ücra dağ köylerinden gelen köylüler ço
ğunlukta olmak üzere Cezayir Halkı, daha çok küçük burjuva kökten gel
me bir devrimci aydın çekirdeğin yönetiminde çok çetin bir kurtuluş 
savaşı verdi ve muzaffer oldu. Ülkenin özel koşulları gereği işçi sını
fı ve üyelerinin çoğunluğu AvrupalI olan İşçi Sınıfının Partisi, biraz
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da Fransız solunun etkisi altında, çok kez savaş dışında kaldı, ya da 
ikincil bir rol oynadı. Zafer kazanılınca kurtuluş savaşının yöneticileri, 
duraksamalardan sonra, kimilerinin Arap sosyalizmi, kimilerinin müs- 
lüman sosyalizmi diye adlandırdıkları akımı benimsediler. Oysa ki 
kitaplar olayların başka türlü gelişmesi gerektiğini yazıyordu. Bu ki
taplar başka bir çağda, dünyanın başka bir yerinde, başka koşullar 
altında sosyalizmin doğru bir uygulamasını yansıtıyordu, o zaman ve 
o yer için bilimsel metodun doğru uygulanmasıyla varılan sonuçlar 
kesin olarak doğru idi, ama kimi doğmacılar, metodu benimseyecek
lerine sonuçlan ayet olarak kabullendiler. Bunlara göre devrim dedi
ğin, ancak işçi sınıfının ve partisinin yönetiminde ve öncülüğünde 
tüm emekçi sınıfların, kimi durumda ulusal burjuvazinin de desteğiyle 
savaşın yürütülmesi ile olur ve ülke emperyalist dünya sisteminden 
ayrıldıktan sonra kitaba göre sosyalizmi kurma işine girişilirdi. Da
ha önce hep böyle olmuştu.

Olayların bu prototipe uygun olarak gelişmesini gerçek bir sos
yalist de elbet yeg sayar. Ama ne çare ki böyle gelişmedi. Ne yapa
cağız? Kitaba uymuyor diye objektif realiteyi, eleştirecek red mi ede
ceğiz? Marksist geçinen kimi çevreler böyle yaptılar. Ve bu metod 
yoksunluğunu yansıtan tutum bugün de yer yer var. Böyle bir gelişme 
karşısında gerçek sosyalizm açısından doğru yol, tarihsel gelişme um
duğumuz gibi gelişmedi diye olumsuz tutumu benimsemek değildir. 
Tarihin niçin başka yolda gelişme gösterdiğinin derin nedenlerini araş
tırmamız, belli gelişme aşaması içinde bir toplumun ileriye doğru han
gi devrimci adımları, hangi sınıf ya da sınıfların öncülüğünde, hangi sı
nıfların desteği ile, atabileceğini doğru olarak kestirmemiz gerekir. Ve 
eğer o belli gelişme aşaması içinde söz konusu toplumu yöneten sı
nıf ya da sınıflar olanaklı olan ileri adımlar o topluma attırabiliyorlarsa 
ve toplumun devrimci potansiyeli şimdilik o kadarsa bizim kendi özel 
açımızdan bu yeterli görülmese bile, biz o toplum düzenini tutmalı
yız. Gerçek sosyalist tutum bunu gerektirir. Böyle bir durumda olum
suz tutum bilime aykırı yanlış bir tutum olur, sekterlik olur.

Burada sekterlik çok kez, işçi sınıfı öncülüğünü mutlak bir ger
çek olarak almaktan ileri gelmektedir. Oysa ki işçi sınıfı da, o sınıfın 
öncülüğü de tarihsel bir kategoridir. Hiç şüphe yokki -en geri kalmış 
bir ülkede bile- işçi sınıfı olmadan sosyalist düzen de olmaz. Çünkü sos
yalizm gelişmiş, sanayileşmiş bir toplum düzenidir. Ülkeyi sanayileş
tirmeden, emekçileri fabrikalara aktarmadan sosyalizm olmaz. Ve el- 
betteki emekçilerin yönetiminde olması gereken gerçek bir sosyalist 
toplumda çok daha bilinçli olan şehir emekçileri, işçiler, sosyalizm yo
lunda ileri gidildiği sürece er geç ağır basacaklar, öncü rol oynaya
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caklardır. Ama bu işçi sınıfı her zaman ve her yerde öncü olacaktır 
demek değildir.

İşçi sınıfı tarihsel bir kategoridir dedik. Dün feodalizmde yoktu, bu
gün vardır, yarın, yukarda sözünü ettiğimiz sosyalizmin ikinci aşama
sında şehirle köy arasında, kol emeği kafa emeği arasındaki fark ve 
çelişkiler kalktığı zaman bugünkü anlamıyla işçi sınıfı da tarihe karışa
caktır. İşçi sınıfı öncülüğü de tarihsel bir kategoridir dedik. Yukarda 
işçi sınıfı için söylediklerimizin karşısında bu böyledir. Ama yalnız o 
kadar değil. Bir toplum da işçi sınıfı ortaya çıktıktan sonra da, bu sınıf 
bilince hemen erişmemekte ve «kendi kendine sınıf» niteliğini bir 
süre muhafaza etmektedir. Ama elbetteki işçi sınıfının ergeç bilinçle
nerek «kendisi için sınıf» niteliğine erişmesi kaçınılmaz bir sonuç
tur.

Bu bakımdan, bir toplumun hangi gelişme aşamasında olduğunu, 
ayrı ayrı sınıfların bilinç ve tutum ve devrimci potansiyelini iyice in
celemeden o toplumun özel koşullarını gözönünde tutmadan her yerde, 
ideolojisiyle birlikte işçi sınıfı önderliğinde bir devrim hareketi ara
mak sosyalist metodla bağdaşmayan bir davranıştır.

Tarihsel metodu yalnızca çağımızda ayrı ayrı ülkeleri ele alırken 
değil, tarih içinde zaman içinde de uygulamayı bilmeliyiz. Bir ikinci 
örneği ele alalım:

İbni Haludun, bilindiği gibi, insanlık tarihinin büyük düşünürle
rinden ve tarih sosyolojisinin kurucusu sayılır. İbni Haludun, ondördün- 
cü yüzyılın Arap dünyasında ilkel bir materyalist teoriyi savunmuş, ha
nedanların doğuşu, gelişmesi ve yıkılışı konusunda çok önemli görüş
ler ileri sürerek krallıkların tanrısallık mitini yıkmış ve eşitlikçi so
nuçlara varmıştır. Montesque’den dört yüzyıl önce toplumiarın dina
mizmi, üstyapı, altyapı, altyapı ilişkileri üzerine Marx'a çok yakın gö
rüşleri ileri süren bir düşünürdür İbni Haludun. O yoksulların aşırı öl
çüde dine bağlılıklarının, zenginlerin ise dinsel duygularının pek güçlü 
olmayışını bu sınıfların aldıkları gıda ile açıklıyor ve bugünün psikoma- 
tik tıbbının öncülüğünü de yapıyor.

İbni Haludun’dan birkaç söz:
«Ayrı ayrı kavimlerin gelenek ve kurumlarında görülen farklar, bu 

kavimlerin geçimlerini sağlayış tarzına bağlıdır».
«Bir insanın karakteri doğuştan gelmez, edindiği alışkanlık ve 

adetlerden gelir».
«Kavimleri birbirinden ayırdeden yalnızca kökleri değildir; göre

nekleri, ve belli özellikleridir. Bunlar da kuşaklardan kuşaklara deği
şir.»

Tarihsel maddeciliğin ana ilkelerine bu kadar yakın düşen bu söz
ler, bundan altıyüzyıl önce söylenmiştir. Bunlar bugünün sosyalizminin
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kültürel temeline katkı niteliğinde görüşlerdir. Onun için biz Arap sos« 
yahşilerinin «sosyalizm bizim kendi öz malımızdır. Bunu dışardan ithal 
etmedik. Biz yirminci yüzyılın Haldun'cularıyız.» demelerini biz kına- 
mamalıyız. Nasıl ki Nazım Hikmet’in bir keresinde «ben Bedrettin'ci- 
yim» demiş olmasını kınamamalıysak. Denecektir ki Bedrettin bir Ba
tıni idi, oysa ki İbni Haludun daha çok Ortodoks İslâmlığın içinde gö
rünmektedir. Tarih boyunca resmî İslâmlığın gerici, ona karşı hareket
lerin tümünün ilerici olduğu yolunda bir kural koyamayız. Bedrettin bir 
devrimci idi. İbni Haludun da resmi İslâmlığın savunucusu olmaktan 
çok, çağında hayli ileri bilimsel görüşleri ileri sürebilmiş büyük bir 
hümanist olarak değerlendirilmelidir.

Elbette ki İbni Haludun’da birçok çelişkiler de vardır. Bundan do
ğal birşey olamaz. İnsanoğlu herşeye rağmen çağının, ortamının insa
nıdır. İbni Haludun’un çağları aşıp, bugünün sosyalizmini çelişkisiz bir 
sistem olarak kurmasını beklemek, mucize beklemektir. Onun için, 
«İbni Haludun’un sosyalbilimlere katkılarını söz konusu ederek, bunun 
sosyalizmle ilgisini gösterebilmek için çok laçka olmuş bir muhayele- 
ye sahip olmak lâzımdır. İbni Haludun, Montesque, ayarında bir düşü
nürdür.. Ancak politik doktrinde vahye dayanan devlet düzenini ideal 
devlet düzeni saymaktan kendini kurtaramyan bir düşünürün bugünün 
sosyalizmine vereceği bir şey yoktur» demek, yukarda sözü edilen mu
cizeyi gerçekleştirmedi diye İbni Haludun’u eleştirmeye eşittir. Bu da 
burada konumuz olan tarihsel metodu doğru uygulamamadan doğan yan 
lış bir tutumdur. Ne bekliyoruz, adamcağızın .ortaçağın içinde, Ceza
y ir’in İbni-Salam kal’asında oturup, «El Mukaddima» yerine «Anti Düh- 
ring»i yazmasını mı?

Burada da, Cezayir devrimi örneğinde olduğu gibi, İbni Haludun’un 
içinde yaşadığı toplumun yani ortaçağ Arap dünyasının (ki Arap dünya
sı o çağda uygarlık meşalesini elinde tutuyordu. Ekonomik ve sosyal 
gelişme aşamasını ele alıp incelemek zorundayız. O zaman göreceğiz 
ki İbni Haludun, yalnız kendi toplumunu değil, tüm insanlığı çok ilerile
re, çağlar ötesine yönelten görüşler ileri sürebilmiş bir düşünürdür. 
Bugünün kültürel temeline katkı niteliğinde görüşlerdir bunlar. Ve İb
ni Haludun’u buna göre değerlendireceğiz. Tarihsel metod bunu gerek
tirir.

Sayın Niyazi Berkes son yazısında (YÖN, sayı 151) benden bazi 
sorular sormuş. İlk sorusunda benden sosyalizmin bir tanımlamasını 
yapmamı istiyor. Sorunun karşılığı yukardadır. 2,3,4 ve 5 sayılı soru
lara benim cevap vereceğim karşılıklar ikinci el olurdu. Arap ya da 
müslüman sosyalizmi denen akımın tanımlamasını ve ideolojik daya
naklarını bu akımın sözcülerinden dinlemek daha doğru olur. Kendisi
nin Mısır ve Cezayir basınını izleme olanakları vardır sanıyoruz. Örne
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ğin Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesinin organı olan «Revolution Af ri
ca ine» adındaki haftalığın koleksiyonlarında ilginç şeyler bulabilir. 
Hattâ YÖN un eski sayılarında da bir şeyler bulmak mümkündür. Esa
sen tüm Batı basınına ulaşacak durumda olan bir kimseye buradan 
kaynak göstermek lüzumsuzdur.

Daha çok okuyuculara, Arap sosyalizminin ideolojik savı üzerine 
bir fik ir vermek havasını yansıtmak için burada, sözü geçen FLN or
ganında (sayı 117) bir başyazıdan bir iki paragraf aktaracağız:

Yazının başlığı «İnsan Haklarının babası İmam Ali»
Yazar Peygamberin amcaoğlu A li’yi, peygamberin öteki yoldaşı 

Ebu-Dhar El Ghifari ile birlikte, Irak’ın fethinde toprakları halka dağıt
mak isteyen yoksulların ve ezilenlerin savunucusu olarak tanıttıktan 
sonra şöyle diyor:

«Hülefayı Raşid’in sonuncusunun metinlerinde belirtilen görüşleri 
İslâm ahlâkına bağlıdır ve bu İslâm ahlâkı da zulmün ortadan kaldırıl
masına ve insanlar arasında sınıf ayrılıklarının giderilmesine dayanır.»

«Ali’nin sözlerinden birkaç örnek:
«Tanrı seni özgür yaratmışken başkasının kölesi olmayasın»
«Bağışlanmayacak bir suç varsa, o da insanların başka insanlar ta

rafından ezilmesidir.
«Toplumda birinin çok yemekten hazımsızlığa uğramasına, öteki

nin açlık çekmesine, birinin çalışmasına, ve emeğinin ürününü çalışma
yanın almasına göz yumulamaz.»

«Jakobenlerin mirasçıları, Arap-lslâm değerlerini inkâr eden 
sekter sosyalistler feodalizmin ya da gerici burjuvazinin savunucusu 
bağnaz müslümanlar, evrensel uygarlıkta ve modern sosyalizmin ideo
lojik zenginleşmesinde Araplığın ve İslâmlığın katkılarını teslim et
mek zorunda kalacaklardır.

«Bunlar, Fellah, işçi, zanaatkâr ve devrimci aydın Cezayirlilerin 
ırkçılık ve bağnazlıktan arınmış, insanın insan tarafından sömürülme
sine olanak vermeyen demokratik bir toplumu kurma yetenekleri karşı
sında saygıyla eğileceklerdir.

«Bu bir mucize midir?
Söz konusu olan yalnızca bizim, Yirminci Yüzyıl Haldun’cuları ol

mamıza, Peygamberin hümanist mesajına sadık gerçek soyalistler ol
mamıza imkân veren bir moral formasyondan başka şey değildir.»

Görüldüğü gibi burada, belki de tarihi biraz zorlayarak, sosyalizmi 
İslâm dinine dayandırma, çabası söz konusudur. Cezayir gibi, Mısır gibi 
ülkelerde devrimci yönetici kadroyu buna iten koşullar var. Üstelik 
İslâmlık, bir Arap dini olduğu için bu çaba sosyalizmi, ulusal köklere 
dayandırma çabasına da paralel düşmektedir.

Berkes'in 6 ncı sorusuna bu yazımda ve bundan öncekinde (YÖN
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147) karşılık vardır. «Roger Garaudy’in ihtisas alanı nedir? Gizliden İs
lâmlığı mı kabullenmiştir...» gibi sözleri ihtiva eden 7 inci ve sonuncu 
soru için de «Garaudy’nin kim olduğunu sayın Berkes de herkes gibi 
bilir.» demekle yetineceğiz.

Şimdi daha ciddi bir konuya değinerek sözümüzü bitirelim: Dü
şün hayatımızın çok önemli bir çağını yaşadığımız bir gerçektir. Ger
çek devrimci teoriyi benimsemeye azimli, bilgiye susamış yeni kuşak
lar var ülkemizde. Sosyalizm üzerine kitapların polis romanlarından 
önce tükendiği oluyor. Henüz çok yetersiz de olsa, çeviriler yardımıyla, 
sosyalizmi kaynaklarından öğrenme olanağı belirmiştir. Bu ortamda her 
toplumcu Türk aydınına görev düşmektedir. Türkiye de sosyalist akımı 
gereken doğrultuya yöneltmek ve gerçek sosyalizmin düşün ortamım 
yaratmak. Bu olumlu sonuç ancak sosyalizmin Türkiye gerçeklerine 
uygulanmasında orijinal olabilmekle elde edilebilir. Bu yolda yararlı 
olabilmemiz için eskiden kalma kötü alışkanlıklardan hepimizin arın
ması gerek. Köhne Bizanstan sadece Enderun musikisi değil, başka 
şeyler de, bu arada Bizantinizmi de tevarüs etmişiz. Bilindiği gibi Bi- 
zantinizm, gereksiz, yersiz, mevsimsiz tartışma sanatıdır. Ama ben ge
ne de iyimserim. Önümüzdeki sorunlar o kadar önemli, o kadar hayati 
ki, bunları üstesinden gelebilecek düşün düzeyine yükselmeden ede
meyeceğiz.
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inceleme

SOSYALİST HAREKETİMİZİN TARİHİNİN 
İLK DÖNEMLERİ ÜZERİNE NOTLAR

Birinci Dünya Savaşı sonunda (1919) Türkiye İşçi ve Çiftçi Parti
sinin organı olarak Berlin’de yayınlamaya başlayan Kurtuluş Dergisi ilk 
sayıdan sonra yayınını Türkiye’de sürdürmüştür. Parti ise Türkiye İşçi 
ve Çiftçi Sosyalist Partisi (TİÇSP) adı altında İstanbul'da kurulmuş ve 
17 Aralık 1919’da bu kuruluş resmen tasdik edilmiştir. (Kurtuluş sa
yı: 4)

Kurtuluş Dergisi Türkiye’deki ilk Marksist yayın organı oldu. Türki
ye’de aydınların pek bulunmadığı bir dönemde yayınını bir yıl sürdü
ren Kurtuluş Dergisinin yazı kadrosunu incelersek ilginç sonuçlara 
varırız.

Derginin yazarları:
1 — Dr. Şefik Hüsnü Değmer; TİÇSP Genel Sekreteri. İllegal 

TKP Birinci Sekreteri, III. Enternasyonal İcra Kurulu üyesi. 1946’ da 
TEKSP (Türkiye Emekçi Köylü Sosyalist Partisi) lideri. 1958’de sürgün
de ölmüştür.

2 — Etem Nejat; Dar-ül Muallimin (Öğretmen Okulu) Müdürü, 
TİÇSP kurucusu. Eylül 1920’de Bakü’de toplanan Türkiye Komünist Par
tisi kuruluş kongresinde Parti Sekreteri seçilmiştir. Türkiye’ye dönü
şünde Mustafa Suphi ile birlikte öldürülmüştür.

3 — Baytar Ali Cevdet; TKP Dış Büro üyesi
4 — Ressam Namık İsmail; TİÇSP Genel Başkanı, Güzel Sanat

lar Akademisi Müdürü.
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5 — Prof. Sadrettin Celal Antel; İstanbul Üniversitesi Pedagoji 
Enstitüsü Başkanı.

6 — Lemi Nihat; Edebiyatçı. 24 yaşında ölmüştür.
7 — Reşat Nuri Darago: Yazar.
8 — Vedat Nedim Tör; TKP teşkilâtı sekreteri, Basın-Yayın Umum 

Müdürü. Kadro Dergisi yöneticisi. Halen Yapı Kredi Bankası Müşaviri.
9 — Mümtaz Fazıl Taylan; Halen tüccar, fabrikatör.

10 — Sadık Ahi (Mehmet Eti); İmalat-ı Harbiye ustası. Milletve
kili, profesör.

11 — Hamit Sadi Selen: İktisadi Coğrafya Profesörü.
12 — Mehmet Vehbi Sandal; Miletvekili, Profesör, İstanbul Tica

ret Odası Umumî Kâtibi.
13 — Selâhattin Rıfat;
14 — Falih Rıfkı Atay; Milletvekili, Ulus ve Dünya gazeteleri baş

yazarı.
15 — Bedii Refet
16 — M.R. Dündar; Subay
17 — Mehmet Selahattin
19 — Zinnetullah Nuşirevan (Zenun); Yazar.
18 — Nurullah Esat Sümer; İktisat ve Maliye Vekili, ilk Sümer- 

bank Umum Müdürü.
20 — Rasih Yoldaş .
21 — îlhami Nafiz Pamir; Mühendis, Etibank Umum Müdürü.
22 — İsmail Hakkı Baltacıoğlu; İstanbul Dar-ül Fünun Emini (Rek

tör); Milletvekili.

Bu Kurtuluş kadrosunun yazarlarının önemi yukardaki listede gö
rülmektedir. Aynı zamanda mücadeleyi muhtelif tarihlerde terk eden
lerin ne gibi mevkilere eriştiklerini görmek de ibret vericidir.

Derginin 6 sayısı çıkmıştır, yayın organı olduğu TİÇSP’ye gelince 
onun da bazı yöneticilerinin isimlerini verebiliriz:

1 — Ahmet Aktif; İşçi- Çiftçi Kütüphanesi Sahibi.
2 — Hüsnü İsmail; Subay, Namık İsmail’in ağabeyi.
3 — Nafi Atıf Kansu; Dar-ül Eytamlar (Yetimhaneler) Genel Mü

dürü, CHP Genel Sekreteri.
4 — Ali Yar; İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversi

tesi Riyaziye Profesörü.
5 — Münir; İktisad Profesörü.
6 — Sakallı Celâl; Lise Müdürü, TKP yöneticisi.
7 — Nizamettin Ali Sav; Prof. Ulus yazarı.
8 — Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu; Yazar.
9 — Suphi Nuri İleri; İleri başyazarı, Sosyalist Parti son Genel
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Sekreteri. İstanbul Dar-ül Fünunu ve Iktisad ve Ticaret Okulu Profe
sörü

10 — Fikri Servet Tör; Doktor
Bu liste Dr. Şefik Hüsnü’nün tutuğu notlardan alınmıştır.
İşgal altında çalışan ve gerek silâh kaçırılmasında gerek Anadolu 

da demiryolu grevleri ve diğer eylemlerle işgal kuvvetlerine karşı mü
cadele eden, birçok militanlan gerilla savaşlarına katılan bu legal 
parti 1925’de Türkiye’deki bütün siyasî parti ve derneklerin kapatıl
masıyla çalışmalarına son verilmiş, bazı üyeleri onbeş yıla kadar ha
pis cezasına çarptırılmış, ancak bu cezalar «Zat-ı Şahaneye suikast» 
maddesine göre verildiğinden bu maddenin kaldırılmasıyla az sonra 
düşmüştür. Sanıklardan Şefik Hüsnü ve Nazım Hikmet yurt dışında ol
duklarından tutuklanamamıştır.

Cumhuriyet ilânından sonra Türkiye’ Solu'nun durumu şöyleydi:
Anadolu’daki sol karmaşık bir durum arzediyordu. İştirakiyun Fır

kası ve Komünist Fırkası aslında bir tek kuruluş olduğu halde, gerçek
te iç içe karışmış üç ayrı grup ve partiden ibaretti.

Bir taraftan Mustafa Suphi’nin Bakü'da kurduğu ve kurucuların öl
dürülmesiyle yöneticisiz kalan parti. Diğer taraftan İttihad’cıların kur
duğu parti ki, Tokat mebusu Nazım Bey bu partinin adayı olarak Ata
türk’ün adayı Refet Paşaya karşı Meclis tarafından Dahiliye Vekilliğine 
seçilmiştir. Mustafa Kemal Paşanın yakınlarına kurdurduğu ve III. En- 
ternasyonal’e üye olmak için müracaat eden «Türkiye Komünist Parti
si». Bunların yanında Eskişehir’deki Arif Oruç’un yönettiği örgüt ise 
bunlardan ayrı olarak incelenebilir. Ancak bütün bu örgütlerin isimleri 
ve üyelerinin çoğu aynı kişiler olduğundan durum içinden çıkılmaz bir 
hal almaktadır. Şüphesiz bu tek tabanı, saydığımız her bir grup kendi 
anlayışına göre yönlendirmek gayretinde idi .İmalat-ı Harbiye işçileri 
tüm olarak bu partiye dahil idiler.

Atatürk kurdurduğu Komünist Partisini kapatınca, faaliyete devam 
etmek isteyenler ve bu arada Nazım Bey ve arkadaşları ağır cezalar, 
yemişler, ancak onlar da az sonra affa uğramışlardır.

İstanbul’da TİÇSP ve onun içinde eriyen Sosyalist Partisi fik ir yö
nü güçlü grupu teşkil ediyordu. İstanbul’da ayrıca sosyalist nitelikte 
Pan-Ergatikon (Rum Partisi), Ermeni ve Yahudi örgütleri de mevcut idi. 
Hatta bunlardan Rum örgütü ile Yunan Komünist Partisi sonuna kadar 
Mustafa Kemal Paşayı Kurtuluş Savaşında desteklemişlerdir. Yunan 
Komünist Partisinin uzun yıllar Genel Sekreterliğini yapmış olan Nikos 
Zakariadis devrimci kariyerine bu Pan-Ergatikon örgütünde başlamış
tır

Türkiye’deki sol hareketin bu kadar dağınık olduğu ve Şefik Hüs
nü’nün çıkardığı «Aydınlık» dergisinin ideolojik olarak ağır bastığı bir
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dönemde gruplar arasında bir birleşme zorunluluğu doğdu. Aynı za
manda bu birleşmenin artık legal bir parti çatısı altında olamayacağı 
da besbelli idi. Dr. Şefik Hüsnü’nün teşebbüsü ile, III. Enternasyonal 
gözlemcilerinin huzurunda, toparlanma kongresi Şefik Hüsnü’nün Aka
retlerdeki evinde 6 Şubat 1925 günü toplandı.

Kongrenin resmî tarihi 6 Şubat 1924 olarak gözükürse de, o dö
nemde yılbaşının Mart ayında olmasından ötürüdür. Gerçek tarih 1925' 
dir. Bu kongreye İstanbul’daki azınlık partileri ik işer delege ile katıl
mışlar, Şefik Hüsnü ve arkadaşları yanısıra gençlik iki delege ile tem
sil edilmiş (Tıbbiye talebesi Haşan Ali Ediz ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı), 
Anadolu ve Rumeli'deki örgütleri de ik i’şer delege temsil etmiştir. 
Bunların büyük çoğunluğu işçidir. Bu kongreden Türkiye Komünist Par
tisi doğmuştur. Nazım Hikmet, Sadrettin Celal, Şevket Süreyya, Vedat 
Nedim de kuruluş kongresi üyelerindendir. Vanlı Kâzım, Seyfettin 
Osman, Emin Usta, Topçu Faik Usta, Tesviyeci İsmail ve diğer işçileri 
kurucular arasında sayabiliriz. Bu kongreden hemen sonra İstanbul’da 
Partinin gençlik kongresi toplanmıştır.

Tarihimizde «Türkiye Komünist Partisi» olarak anılan parti, işte bu 
partidir. Sosyalist hareketin devamlılığı bu partiden kaynaklanır. Bâ- 
kü’de kurulup yöneticileri katledilen partiden değil.

Çeşitli dönemler geçiren TKP hakkında bir iki açıklama yapmak 
yararlı olur. 1925 kongresinde Şefik Hüsnü partinin lideri olmuş, 1927 
yılına kadar yurt içindeki partinin teşkilât sekreterliğini Vedat Nedim 
Tör üstlenmiştir. Pasif davrandığından Menşevik Seka (Sentral Ko
mite) diye adlandırılan bu grubun faaliyet göstermesi istenmiş hatta 
Vedat Nedim ve arkadaşları Şefik Hüsnü tarafından Viyana’ya bu ko
nuyu tartışmak için çağrılmışlardır. Bu toplantı «Viyana Konferansı» 
diye anılır. Viyana Konferansında Vedat Nedim’e yardımcı olarak Mer
kez Komitesine Hüsamettin Özüdoğru ve Laz İsmail atanmışlardır. An
cak bu iki işçi militan güvenmedikleri Vedat Nedim Tör’e, Adana ve 
İzmir’de kurdukları örgütler hakkında bilgi vermekten kaçınmışlardır. 
Vedat Nedim grubu ise tutumunu değiştirmediğinden, gizli olarak Tür
kiye’ye gelen Dr. Şefik Hüsnü «Menşevik» Merkez Komitesini düşürüp 
yenisini atamıştır. Bunun üzerine Vedat Nedim Tör Parti evrağını ve 
Dr. Şefik Hüsnü’yü polise teslim etmiştir. (Bak: Savcı Kenan Bey’in 
esas hakkındaki mütealası, 1927 TKP Davası İst.)

O zamanın kanununa göre verilen en ağır ceza bir sene hapistir. 
Şefik Hüsnü’ye 1925 gıyabî cezası ile birleştirilerek bir buçuk yıl ceza 
verilmiştir. Vedat Nedim, Şevket Süreyya açıkça, ya da üstü örtülü bi
çimde pişmanlık beyanında bulunduklarından iki üç ayla kurtulmuş
lardır Öteki sanıklar da bir yıl hapisten az olan cezalara çarptırılmış
lardır

27



Partinin ikinci kongresi 1932 kongresidir. Bu kongreden az önce 
Pavli adasında «Muhalefet Kongresi» diye bilinen kongre toplanmıştır. 
Bu kongre Dr. Şefik Hüsnü’ye ve III. Enternasyonal çizgisine karşı mu
halefet eden ve kısmen uvriyerist bir tavır takınan kişilerin toplantı
sıdır. Bunlar Nazım Hikmet’i de aralarına alabilmişlerdir. Muhalefet 
kongresine katılanlar arasında şüpheli kişiler de vardı. Bunların tümü 
parti kararı ve III. Enternasyonal onayı ile partiden ihraç edildiler. Sa
dece Zeki Baştımar parti disiplinini kabul edip özeleştiri yaptığından 
ihraç edilmekten kurtuldu. Bir kaç ay sonra Defterdar’da bir evde top
lanan «TKP İkinci Kongresinde Enternasyonal gözlemcisi olarak 
Margreta Vilda (Sonradan Reşat Fuat’ın eşi) bulunmuştur. Bu kongre
nin bir özelliği de muhalefetten bir gözlemcinin kogrenin sonuna kadar 
gözaltında kalmak şartıyla katılmasıdır. Daha önce Pavli kongresinin 
delegelerinden Seyfettin Osman muhalefet raporunu Partiye vermişti. 
Kongre’de onbeş asil ve onbeş yedek üye seçilmiştir. Bunlardan beş 
tanesi o sırada hapiste bulunmaktaydı, ikisi de DışBüro üyesi idi. Ayrı
ca Ankara, Samsun, İzmir, Edirne, Antep ve İstanbul’dan da Merkez 
Komite üyeleri seçilmişti. Reşat Fuat bu kongrede Merkez Komitesi
ne girdi. Zeki Baştımar da yedek üye seçildi. Ondan sonraki Merkez 
Komite üyeleri «Cooptation» usulü ile yani mevcut Merkez Komitesi 
üyelerinin aralarındaki oylama ile seçilmişlerdir. Örneğin gençlik ha
reketlerinde başarı gösteren (Bak: Dr. Şefik Hüsnü’de yakalanan ra
por, 1947 dosyası) Mihri Belli, 1942’de Merkez Komitesine atanmıştır.

Parti tarihinde önemli aşamalar mahkeme dosyalarını incelemekle 
ortaya tabiatıyla çıkamamaktadır. Çünkü davalarda gerçekle tam ilgisi 
olmayan polis fezlekeleri ve çözülenlerin ifadeleri yer almaktadır. Oy
sa Vedat Nedim’den sonra 1951 tevkifatında Zeki Baştimar’ın poliste 
zayıf davranmasına kadar hiçbir Merkez Komitesi üyesi örgüt hakkın
da ifade vermemiştir. Son günlerde cahil ve kasıtlı bazı kişiler yaka
lanan bazı belgeleri ifade diye yutturmaya çalışmaktadırlar. Bu, eskiyi 
kötüleme kampanyalarının bir parçasıdır. 1946'da legal bir örgüt ola
rak kurulan Türkiye Emekçi Köylü Partisi hakkında verilen gerekli ifa
deleri «çözülme» olarak göstermeye kalkışanlar tarihi tahrif etmekte
dirler. Oysa legal partiler için polisçe malûm ve resmî belgeler hak
kında susmanın anlamsız ve yanlış olduğu açıktır.

Partinin çizgisi hakkında genel olarak 1936 yılında alınan dağınık 
düzenle çalışma kararını zikredebiliriz. Bu karara göre her Merkez 
Komitesi üyesi kendi başına ve müstakilen hareket etmekte idi. Tevki- 
fat olur olmaz geride kalanlar derhal mahallî teşkilâtları kurmaktaydı
lar. Bunun ilginç bir sonucu da bir süre İstanbul’da biri diğerinden ha
bersiz üç il komitesinin kurulmasıdır.
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Partinin gelişmesinde önemli bir aşamada 1943 yılında anti-faşist 
cephe kurma kararını da zikredebiliriz. Bu karar sonucunda Parti de 
çok hızlı bir gelişme görülmüştür. 1944 tevkifatından sonrası hakkın
da yakalananların çoğu ve hele yakalanmayanlar hayatta olduğundan 
şimdiki dönem ve ortamda fazla bilgi vermeyi gerekli görmüyoruz.

Yukardaki bilgileri, görüştüğümüz Rasih Nuri İlerinin «Kurtuluş- 
Aydınlık ve TKP Tarihi Davaları» adlı kitaplarının özellikle basılmakta 
olan ilk cildinden aldık ve yorumladık. Bu kitaplar legal dergilerde çı
kan yazıları ve dava dosyalarım özetleyen tarihi bir araştırmadır.

EMEKÇİ

İstanbul ve Taşra dağıtımı: GE - DA
Cağaloğlu — İstanbul

Sipariş Adresi: Onur Kitabevi, Zafer çarşısı
Yenişehir — Ankara

F r ie d r ic h  E n g e ls

Ütopik
Sosyalizm

ve
Bilimsel

Sosyalizm

F r ie d r ic h  E n g e ls

Ailenin,
Özel Mülkiyetin

Devletin
Kökeni
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SAVUNMA ÜZERİNE
Aşağıda sunduğumuz yazı devrimcî hukukçu Marcel Vil- 

lardın «Sosyalist Savunmalar» başlığı ile dilimize çevrilen kita
bının bir bölümünü oluşturur. Bölümün kitaptaki başlığı «Lenin’in 
Savunma Hakkında Mektubundur. Bölümde Lenin’in bu mektu
bu tahlil edilmektedir. Mektup genellikle «Stasova’ya Mektup» 
diye anılır. (Toplu Eserler cilt 7, sayfa 76-79, Paris 1928 baskısı) 

Çeviri, yayınevine tam metin olarak sunulduğu halde, aşa
ğıdaki bölüm yayımcı tarafından metinden çıkarılarak kitap ya
yınlandı. Bunun nedeni Lenin’in avukatlarla ilgili sözleridir. Ya
yınevi sahibi arkadaş, sol kanatta siyasi polemiğin kızıştığı bir 
anda avukatlıktan gelme sosyalistleri gücendirecek yayında bu
lunmak istemiyordu.

Marcel Villard doğru olarak Lenin’in önerilerinin birer kalıp 
gibi alınmamasının ve «zamanın somut şartlarına göre» uygulan
masının gereğine işaret ediyor. Yazının sonunda önerilen sa
vunma ilkeleri şunlardır:

1: Kendini değil davayı savunmak,
2: Siyasi savunmayı avukata bırakmamak,
3: Fizik ve politik anlamda yürekli davranmak,
4: Düşmanın bilmemesi gereken şeyler hakkında ona bilgi 

vermemek,
5: Seni suçlayan siyasi düzene karşı hücuma geçmek,
6: Hakimlerin başı üzerinden kitlelere hitap etmek.



Bu ilkeler kesin olarak doğrudur. Ancak sıra değiştirmeli 
üçüncü ve dördüncü ilke başa geçirilmelidir. Herşeyden önemli 
olan yürekli davranmayı bilmek ve düşmanın bilmemesi gereken 
şeyler hakkında ona bilgi vermemektir. Yalnız mahkemede değil 
ilk soruşturma sırasında işkence altında da.

Polis sorgusunda (Villard’ın sıralamasına göre) dördüncü il
keye uymamış olan bir sanığın mahkeme önünde sosyalizmi sa
vunması parlak nutuklar atması fazla bir değer taşımaz. Bolşe
vik Kamo’nun sorguda, mahkemede, cezaevinde davranışları dev
rimci yürekliliğin örneği olarak gösterilir. Oysa Kamo yerine gö
re sarhoş serseri rolü, yerine göre deli rolü oynamıştır. Yakala
nıp mahkeme önüne getirildiğinde kendisinin, iddia edildiği gibi 
idam mahkumu Kamo olmadığında başka bir kimse olduğunda di
renmiştir. Onda «siyasi düzene karşı hücuma geçmek», «yargıç
ların başı üzerinden kitlelere hitap etmek» diye bir şey yoktur. 
Ama gene de Kamo gibiler bolşevik direnişinin örnekleridirler.

Örneğin, 1953 TKP davasında Şefik Hüsnü ve Reşat Fuat ar
kadaşların savunmaları öyle parlak diye nitelendirilecek savun
malar değildi. Özetle «poliste işkence altında da söylediğim gibi 
benim herhangi bir siyasi faliyetim olmamıştır» diyorlardı kısa
cık savunmalarında. «Mesleğin nedir?» sorusuna da öyle «Mark- 
sist-Leninistim!» ya da «ihtilalci komünistim!» gibi iddiali cevap
lar da vermiyorlardı. Birincisi «Hekimim», İkincisi de «müterci
mim» diyordu. Ama onlar proleter devrimciliklerini işkence oda
larında göstermişlerdi. Üstelik halktan gizli olarak yapılan bir 
davada bunu ilan etmelerinin bir gereği yoktu.

Buna karşılık aynı davada bir başka sanık, poliste her satırı 
bir dava arkadaşını suçlayan 173 sayfalık bir ilk tahkikat ifadesi 
verdiği halde askeri mahkeme önünde parlak (!) bir komünizm 
savunması yaptı. Kapalı duruşmada karşısındaki savcıyı ve üç 
yargıcı bir iki saat yoğun bir komünizm propagandası ateşine 
tuttu. Devrimci açıdan bu iki davranıştan hangisi doğrudur? El- 
betteki birincisi, Şefik Hüsnü’nün ve Reşat Fuat’ın davranışı.

Evet, Marcel Villard’ın Lenin’den esinlenerek sıraladığı ilke
ler birer kalıp gibi alınmamalı zamanın somut şartlarına göre 
yaratıcı devrimci ruhla uygulanmalıdır.

EMEKÇİ
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MARCEL VİLLARD

Haziran 1904’te Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin bazı militan
ları tutuklanmıştı.

Aynı ay içinde siyasi sanıklar için çıkartılan cezai soruşturma 
kanunu kabul edilmişti. Bu kanun idari işlemler yerine adli soruştur
ma usulleri getiriyordu.

Bu değişik baskı şekillerine karşı ne gibi yeni bir taktik uygulan
malıydı?

Yargıca cevap vermek gerekir mi? (Bu dönemden önce Rus Sos
yal Demokratları bütün sorgu süresince kesin olarak susmayı şiar 
edinmişlerdi.)

Yargıç’ın bir yetkisi olmadığı iddia edilip savunmamak mı gere
kir? Bu reddediş davranışını sadece sorgu için öngörüp sondaki sa
vunmada politik görüş açıklaması mı yapılmalıydı? Veya sorguya ve 
duruşmalara katılıp mahkeme huzurunda bütün ajitasyon olanaklarını 
kullanmak mı gerekirdi?

Bir avukatın yardımı gerekir mi gerekmez mi? Avukata ne gibi 
bir rol tanınmalıdır?

Parti üyeliği kabul edilmeli midir? Veya sadece partinin ideolo
jisini mi savunmak doğrudur?

Tutuklular, bu konularda fikrini öğrenmek üzere Lenin'e başvur
dular. Lenin 19 Ocak 1905 günü, (Proleterskaia Revolutsia dergisinde 
1924 yılında yayınlanan) ünlü mektubu ile kendilerine cevap verdi.

Büyük kurmayın bu cevabında büyük bir alçakgönüllülük ve tem
kin görünmektedir. Kendini beğenen veya bulanık düşünceli kişilere 
bu mektub büyük bir ders verir.

0  sadece bir tartışmaya yolaçmak için düşüncelerini açıklamak
tadır. Bu tartışmayı tutukluların sonraki deneyleri geliştirecektir. Ve
rilerini noktaladığı bu soruna kesin bir çözüm getirmekten kaçınmak
tadır.

Ancak, 'bu düşüncelerini öyle bir gerçekçilik, bir uzağı görüş, bir 
diyalektik açıklık ile ortaya koymuştur ki; uzun seneler süren tenkil, 
beyaz terör sonra da faşist baskı, pratik bir çözümün araştırılmasında 
koyduğu bu kesin yönü sadece doğrulamıştır.

Lenin’in önerdiği strateji zamanın somut şartlarına göre ayarlan
malıdır, özellikle mahkemenin niteliği ve savunma olanakları gözönü- 
ne alınmalıdır.

1 — İki olanak vardır:
Ya savunma olanağı yoktur; Bunun sonucu olarak da politik ajitas

yon için kullanılamaz. Örneğin kanun ve yargıç savunma olanaklarını 
boğmaktadır.
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Böyle bir durumda sorguya ve mahkeme oturumlarına herhangi 
bir şekilde katılmanın reddedilmesi, mahkemenin boykot edilmesi 
yerinde olabilir. Ve fakat bu red stratejisi, nedenlerini önceden açık^ 
lamadan, prensipleri ilan edilmeden «açık, belirli, enerjik bir protes
to» yapılmadan hiç bir zaman uygulanmamalıdır.

Eğer aksine politik olarak kullanılabilecek bir savunma olanağı 
var ise -ve genellikle durum böyledir- bu olanağı değerlendirmeli sor
guya ve yargılama sürecine aktif olarak katılınmalı mümkün bütün 
olanaklarla savaş sürdürülmelidir.

«Mahkemenin kendisine karşı dahi olanak doğdukça atijasyon yap
maktan kaçınmak şüphesiz ki hatalı bir tutumdur», (s. 69)

Böyle bir durumda militanın her müdahalesinin bir parti beyanı, 
olmaya layık olması, bir partinin propagandasının ve eyleminin yara
rına olması gerekir.

Görülmektedir ki her ihtimalde savunma için en olanaksız, olan
larında dahi, Lenin büyük bir özenle hazırlanması gereken bir ilke açık
lamasını gerekli ve zorunlu bulmaktadır.

Bu konuda K. Marx’ın Kolonya ceza mahkemesi karşısındaki sa
vunmasıyla, Dimitrov’un faşist mahkeme karşısındaki müdahaleleri en 
iyi örneklerdir.

2 — Sanığın parti üyesi olduğunu illegal veya yarı-legal bir politik 
örgütün üyesi bulunduğunu kabul etmesi yerinde midir?

Militan için kesin kural, örgüt ile ilişkili her soruyu, kararlı bir 
şekilde reddetmektedir.

Esir edilen bir savaşçının işi düşmana bilgi vermek değildir.
Düşmana bilgi vermek, bizi budamak, bizi zayıflatmak için ken

disine yeni olanaklar sağlamak demektir. Ona daha elde edemediği 
silahları sağlamak, onu daha çok silahlandırmak ve bizi silahtan arın
dırmak demektir.

Ona bilgi vermek ihanettir.
Böylece anlaşılması kolay nedenlerle örgütsel ilişkiler hakkında 

tartışılmayacağını ve fakat o şekilde görüşlere sahip olunduğunu ve 
bu görüşlerin sahibi olarak söz alındığını belirtmek gerekir.

«Benim örgütsel ilişkilerimi incelemekten kaçınırım, onlar hak
kında susarım. Bir örgüt adına konuşmaktan kesin olarak kaçınırım. 
Ancak, sosyal demokrat olduğumdan bizim partimiz hakkında konuşu
rum, beyanlarımı bütün sosyal demokrat yayınlarda savunulmuş olan 
sosyal demokrat görüşler olarak, bir açıklama teşebbüsü olarak kabul 
edilmesini rica ederim, (s. 79)

Tabiatı ile bir Dimitrov, bir Rakosi bir Thaelmann gibi tanınan ve 
tanınmış bir liderin şeflik sıfatını saklaması söz konusu değildir.
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Ancak Lenin’in açıkladığı ilke sıradan militanlar için olduğu ka
dar onlar için de geçerlidir.

Örgütün iç yaşantısı ve eylemi hakkında düşmana bilgi verecek 
hiç bir şey söylememek.

Bu ilkenin hiçbir istisnası olamaz.
Dimitrov bu ilkeyi sıkı bir şekilde uyguladığı içindir ki ne polis, 

ne sorgu yargıcı, ne Laipzing mahkemesi kendisinde yakalanan şifreli 
adresleri ve telefon numaralarını çözememişler ve onun ilişkileri, il
legal militan faaliyetleri gizli kalmıştır. (O kadar ki Almanyada III. En
ternasyonal icra kurulu üyesi Dr. Şefik Hüsnü Deymer, III Enternas
yonalin temsilcisi olarak tutuklandığı halde bir kaç ay sonra serbest 
bırakılmış ve Alman Merkez Bankası (Reich Bank) kişisel kasalarında 
saklanan III. Enternasyonal arşivini kaçırabilmiştir-çeviren)

Aynı şekilde Dalidet gibi Fransız komünistleri ölünceye kadar iş
kence gördükleri halde partilerinin gizli irtibatlarını söylemedikleri 
içindir ki Hitlerci işgal şartlarında Morice Thorez yönetici kadrolarının 
büyük kısmını muhafaza edebilmiştir.

3 — Avukatın rolü ne olmalıdır?
Lenin, avukatlar zümresinin kendisi de avukat ve çok defa sanık 

olduğu için çok iyi tanıdığından bu zümreyi tüm olarak özünden karşı- 
devrimci sayardı, biliyordu ki en iyi şartlarda bir avukat, akıllı, na
muslu, ve ileri görüşlü olsa dahi her zaman mesleki şartlandırılışı do
layısıyla herşeyi «davasının başarısına» yani sanığın beraatine vsya 
asgari bir ceza ile kurtulmasına feda etmeye hazırdır.

Burada küçültücü hiçbirşey yoktur: Bir yandan, titiz bir avukatın 
«faydalı» bir savunma yürütmek isteyen bir teknisyan görevi ile; di
ğer yandan savunmasını yaptığı sanığın, kendisince «acemice» saydı
ğı savunma sistemini aksatmamak endişesi arasındadır. Dava sonu
cu bakımından bu çelişkiyi, bu vicdani sorunu kendisinin avukatlık 
görevi saydığı yönde çözmek eğilimindedir.

Kendisi avukattan çok militan yönü ağır basan bir müdafii arka
daşlarının politik amacını daha iyi kavrayabilir ve ona yardımcı olabilir. 
Bu, görevini kabiliyetinin ve hukuki tecrübesinin olanaklarını onların 
hizmetine koymakla yürütebilir. Ve yine de bu devrimci avukat, daha 
doğrusu avukatlık yapan bu devrimci devamlı olarak kendisini mesle
ki sapması ve burjuva yetişme tarzına karşı devamlı olarak uyanık tut
malıdır.

Bir devrimci parti üyesi oldukları halde, bu rollerini iyicene his
setmiş veya özümlemiş olmadıklarından ötürü, az çok bilmiyerek gö
revlerinin hukuki yönüne politik yöne göre öncelik vermişler ve böy- 
lece sanık arkadaşlarına hizmet ettiklerini sanırken, onlara zarar ve
ren nice avukat tanıdım.
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Böylece Lenin, Sosyal-Demokrat Partisi üyesi olsalar dahi avu
katların en iyilerinin liberal sapmalarına karşı, militanları uyarmakla 
son derece haklı idi.

Aksine çok kez, hiç olmazsa parti illegal olduğu sürece, sanıklar 
savunmayı devrimci avukatlara bırakamazlar. Çünkü müstebit veya 
diktatör iktidarlar devrimci avukatları zaten avukatlık yetkilerini elle
rinden almış onları adalet saraylarından kovmuşlardır. Eğer bazı dev
rimci avukatlar kalmışsa, sayıları ve tecrübeleri yetersizdir.

Sanıklar, seçme olanakları olduğu zaman namuslu avukatlar ve 
bunların arasından da en akıllılarım seçmelidirler..

Bu durumda militan bunların yardımını istemek veya kabul etmek 
için önceden onlara şartlarını kabul ettirmelidir. İlk konulacak şart 
şudur: Avukatlar dar anlamda hukukçuluk görevleri çerçevesinde kal
malıdırlar.

Avukatların kendisine «kötü bir oyun» oynamalarına mani olmak 
için militan, her zaman, onların gayretkeşliklerini frenlemeli, onları 
«kontrollerinden» kaçırmamalı, onlara karşı «sıkıyönetim» uygulama
lıdır.

Burada sözü Lenin’e verelim, O politik sanık ile müdafileri ara
sındaki ilişkileri açık ve doğru olarak tarif etmektedir:

«Onlara önceden şunu söyleyeceksiniz: İhtiyar serseri, eğer en 
küçük bir yersiz hareket yapmak cüretinde bulunursan veya politik 
oportünizme dalarsan (kültürsüzlükten, sosyalizmin hatasından, sü
rüklenmiş olmaktan, Sosyal-Demokratların şiddete karşı olduklarından 
onların öğretilerinin ve hareketin barışçıl karakterinden, veya bu tarz
da bir şeyden ve benzerinden söz edecek olursan), derhal herkesin 
ortasında senin sözünü keserim ve ben sanık olarak senin sefil bir in
san olduğunu ilan eder, seni avukatlıktan azlederim vb... Bu tehdit
ler yerine getirilecektir. Sadece akıllı avukatlar tutulmalıdır, başka 
türlüsü gerekmez. Onlara önceden şöyle diyeceksiniz: sizin göreviniz 
sadece tanıkları ve savcıyı, iddianamenin yapısını eleştirmek ve «ye
nik düşürmektir». Siz sadece mahkemenin gösterişinin gizlediği kof
luğu göstermeye bakınız...

«Hukukçular en gerici kişilerdir». Zannederim bu söz Bebel’indir. 
Dostum yerini bil. Sadece bir hukukçu ol. Amme şahitlerini ve savcı
yı gülünç duruma sok, olsa olsa bu mahkeme ile özgür memleketlerin 
jürilerini kıyasla ve fakat sanığın inançlarına değinme ve sanık hak
kında veya eylemleri hakkında ne düşündüğünü söylemekten kesin
likle kaçın» (s. 77-78).

Şüphesiz avukatların rolü 1905’ten beri gelişmiştir. Bir farklılaş
ma meydana gelmiştir .
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Bazılarının örnek militanlar olarak meydana çıkıp baskı rejimleri
ne karşı cesaretle hareketlerinin bedelini ödedikleri görülmüştür.

Bunlar arasında kurşuna dizilen arkadaşlarımız George Pitard, An- 
taine Hajje ve Rolnikas’ın görevi başında rehine olarak tutuklanınca
ya kadar savaşan ve savunma uğruna gurur içinde ölen asil kişilikle
rini ve onların yanında Leon Nordman ve Jozefn Python gibi proleter 
devrimcisi olmayan yurtseverlerin ölüme kadar görevlerine sadık ka
lışlarını saygıyla anmalıyız.

Buna karşın görevlerine ihanet eden, hizmet ettikleri yönetim 
karşısında beli bükük bir çok sözüm ona müdafiinin alçaklığını, onla
rın iddia makamıyla utanç verici suç ortaklığını da gördük. Ve bu sa
dece açık olarak faşist ülkelerde olmakla kalmadı.

Bu iki zıt tutum arasında, ayrıca, militanlık etiketi altında dahi 
mesleki burjuva sapmalarından arınamayan gevezeler de vardır.

Bunlara karşı da «sıkıyönetim» muhafaza edilmelidir. Ama de
nenmiş değerli ve militan avukatlara karşı mekanik olarak böyle bir 
tavır takınmak doğru değildir.

Ancak 1905’den beri değişmeyen şey şudur: sanık durumundaki 
her militan için kesin kural tek başına kalsa da veya bir avukat tara
fından savunulsa da hatta savunucusunu serbestçe seçmiş olsa da, 
avukatı namuslu, savunması dürüst olduğu kadar akıllıca olsa da 
militan politik savunmasını sağlamak ve yönetmek için sadece ken
dine ve tek aşma kendine dayanmalıdır.

Bu kural büyük uynıklık gerektirir ve hiçbir istisna tanımaz. Şüp
hesiz müdafiin karakterine, tutumuna ve fiillerine göre değişen taraf 
militan ile müdafinin arasındaki yakınlığın ve güçbirliğinin şekli, po
litik ve hukuki çift savunmanın uyumluluğudur.

Ancak hukuki yön her zaman politik yöne bağımlı olmalıdır. Ve en 
iyi koşullarda güvencine layık farz olunan teknisyen ile danışan m ili
tan, savunma çizgisini kendi çizmeli ve avukatın yönetimini elinde 
tutmalıdır.

Politik yönün önceliği, kişisel savunmanın politik taarruza feda 
edilmesi, hiçbir şekilde teknik faktörlerin usul araçlarının hor görül
mesini gerektirmez.

Aksine: hele seçilmiş bir müdafii yoksa militan kanunun bütün 
olanaklarını, savunmanın bütün imkanlarını öğrenmeli ve iyice özüm- 
lemelidir.

Merkez komitesine yolladığı mektubun sonunda Lenin, alçak gö
nüllülükle, vardığı bu düşüncelerinin sorunu çözümlemek iddiasında 
olmadığını tekrarlamakta idi.

«Deneyin bizi az çok aydınlatmasını beklemeliyiz ve bu deneyin
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özümlenmesinde arkadaşlar ekseriya somut şartlardan ve devrimci 
içgüdüden ilham alacaklardır» (s. 79)

Yarım yüzyıldan beri Lenin’in sözünü ettiği deney, hepsi büyük 
öğreticinin önerilerini okumadıkları halde «devrimci içgüdüleri» saye
sinde bundan objektif olarak ilham alan savaşçılar tarafından gelişti
rilm iştir.

Lenin’in öğretisini herşeyden önce doğrulayan Dimitrov’un tecrü- 
esi olmuştur. O, bu öğretiyi günümüz şartlarına uygulayarak meydana 
çıkartmış ve zenginleştirmiştir. Öte yandan halk kuvvetlerinin ulusal 
ve uluslararası dayanışmasının kabararak yükselmesi yeni savunma 
olanakları ortaya çıkartmıştır.

Şüphe yoktur ki, dün olduğu gibi bu gün de, kapitalist ülkelerde 
adliye ve polis kurumlan egemen bir azınlığın, vatansız tekellerin 
çıkarlarını temsil etmektedirler.

Dimitrov’un öncüleri olduğu gibi o da başkalarına öncülük etmiş
tir. Onların eserleri siyasi davalarda savunmanın ilkelerini inceleme
mize imkan vermektedir. Bu ilkeler ne reçeteler ne de formüllerdir. 
Militanın «devrimci içgüdüsü» bunları kararlılık, esneklik ve gerçek
çilikle heryerde ve her zaman aynı olmayan «somut şartlara» uygu
lamasını bilecektir.

Teröre karşı mücadele hergün yeni savaşçılar oluşturuyor ve on
lara şekil veriyor, yükselen nesillere yeni nesiller hazırlıyor.

Hakime ve cellata karşı direnen her devrimci büyük proletarya 
ordusunun düşman safının gerisinde sorumlu bir sözcü ve bir bayrak
tardır. O, zaferle sonuçlanacak taarruzun başlangıç noktası olan kale
ye bir taş, sipere bir toprak torbası ilave eden bir kişidir. Hepsinde 
bir Marks bir Lenin dehası yoktur elbet. Hepsinde Dimitrov’un yürek
liliği ve yetkinliği yoktur; fakat hefbiri, savaş deneyi ve kültürü ne 
olursa olsun, ortak mirasa bir şey ekliyebilir. Dönemden döneme ar
tan tamamlanan ve nakledilen kollektif mirası zenginleştirebilir. Bu 
bakımdan bu büyük ustaların devamcısı olabilir.

Ancak belki sarfedecekleri güç, geçmişin büyük örneklerini bi
lirlerse daha hafif olur. Eğer onlar kahramanlarımızın ve büyük öğre
ticilerimizin öğretisini iyicene özümlemiş olurlarsa o öğretiyi yaşa
maya ona örnek teşkil etmeye ve onu gerçekleştirmeye daha iyi ha
zırlanmış olurlar.

Lenin 1905’de Merkez Komitesine yazdığı mektubunda ilk defa 
olarak, belirli politik koşullar içinde kendi kendini müdafanın temel 
ilkelerini çizdiği vakit devrimcilerin tenkil hareketlerine karşı tecrü
besi ne idi?

Bu deney yerine, dönemine, şartlara, güç dengesine göre epeyi
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değişik olmakla beraber, yöntem, karakter ve çizgi bakımından bir bir
lik taşır.

Şu bir gerçektir ki büyük devrimcilerin çoğu Lenin’in koyduğu bu 
kanunları pratikte uygulamışlardır:

Kendini değil davayı savunmak.

Politik savunmayı avukata bırakmamak.

Fizik ve politik anlamda yürekli davranmak.

Düşmanın bilmemesi gereken şeyler hakkında ona bilgi verme
mek.

Seni suçlayan politik düzene karşı hücuma geçmek.

Hakimlerin başı üzerinden kitlelere hitap etmek.
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İBRAHİM KAYPAKKAYA OLAYI

ÖLEN AMA YENİLMEYEN: 2

Bir İbrahim Kaypakkaya olayı var. Bundan bir buçuk yıl gibi 
kısa bir süre önce bir devrimci Tunceli’de yaralı olarak kolluk 
kuvvetlerinin eline geçiyor. Devrimci İbrahim Kaypakkaya çetin 
bir militandır. 12 Mart döneminin faşist iktidarı kendisine diş bi: 
lemektedir. İşkence İbrahim’in tutuklandığı anda, başlıyor ve Di
yarbakır’da işkenceciler tarafından öldürüldüğü ana kadar sürü
yor. Yetkililer İbrahim'in intihar ettiği söylentisini yayıyorlar ama 
kimseyi inandıramıyorlar. Tüm kanıtlar, bir siyasi cinayet olayı 
karşısında olduğumuzu göstermektedir.

Bu kanıtlardan bir kısmını inceleyen ve Kaypakkaya olayına 
ışık tutan bir yazıyı aşağıda yayınlıyoruz. Daha önce bir başka 
siyasi cinayet üzerinde durduk. Devrimci öğrenci Ali Kayahan’ın 
kontr-gerilla’da öldürülmesi olayı üzerinde. Ali Kayahan’ın cese
di hala ailesine verilmiş değildir. Bundan önceki hükümetin tali
matı ile açtırılan soruşturma savsaklanmaktadır. İbrahim Kaypak- 
kaya’nın cesedi babasına güya teslim edilmiştir ama parça parça 
edilmiş ve tanınmaz halde.

CHP Ordu millitvekili ve genel sekreter yardımcısı Ferda Gü-
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ley İbrahim Kaypakkaya’nın öldürülmesinden iki ay geçtikten son
ra, Temmuz 1973’de, İbrahim Kaypakkaya olayını kastederek Bo- 
lu’da yaptığı konuşmada şöyle diyordu: «Babalar! Bir babanın, oğ
lunun sağlıklı ellerinden aldığı iki gün önce yazılmış bir mektup 
üzerine, kolunda giyecek ve yiyecek çıkını, gittiği cezaevinde gö
receği ve kucaklıyacağı oğlu yerine, kendisine bu oğlunun bir gün 
evvel intihar ettiği haberinin verildiğini ve, kendisiyle beraber 
alıp memleketine götürdüğü evlat naaşının kurşunlarla delik de
şik olduğunu görmüş olduğunu biliyorum.»

«Emekçi» İbrahim Kaypakkaya olayına ışık tutan bu yazıyı 
ve ayni nitelikte başka yazıları yayınlarken bir yurtseverlik göre
vi yerine getirdiği inancındadır. Çünkü faşizmin işlediği siyasi 
cinayetlerin gün ışığına çıkarılması ve katillerin teşhir edilmesi, 
sadece sosyalistlerin değil, siyasi inançları ne olursa olsun tüm 
yurtseverlerin görevidir. Gurupculuk zihniyetine kapılarak bu 
göreve yan çizmek, dolayısıyla faşizme hizmet etmek olur. İb
rahim Kaypakkaya’nm görüşlerine katılmayabiliriz, ama onun, fa
şist işkenceciler karşısında direnirken, tüm yurtseverlerin, tüm 
emekçi halkımızın temsilcisi payesine ulaştığını bilelim. Bilelim 
ve davranışımız her türlü sekter, grupçu eğilimden uzak, yürek
ten bir devrimci dayanışma tutum ve davranışı olsun. «Geçmişin 
üzerinden sünger çekeceğiz.» diyerek faşist işkencecilerin, ka
tillerin, onları kışkırtan ve azmettirenlerin suçlarını örtbas etmek
le demokratik düzen gerçekleştirilmez. Burjuva anlamıyla dahi, 
demokrasi, hukuk düzeni suçlunun özellikle siyasi cinayet faille
rinin cezalandırılmasını zorunlu kılar. Ve bugün Türkiye’de fa
şist terör mekanizması olduğu gibi yerli yerinde kaldığı sürece, 
12 Mart döneminin işkencelerinin siyasi cinayetlerinin hesabı so
rulmadığı sürece Türkiye’de, burjuva anlamıyla dahi bir siyasi de* 
mokrasinin varlığından söz edilemez.

Halkımızın binbir alanda binbir biçimde tezahür eden faşiz
me karşı direnişi bir ölçüde sonuç vermiş ve faşist cephe gene 
bir ölçüde gerilemeye zorlanmıştır. Bir geçiş dönemi içindeyiz. 
Buradan ya gerisin geriye faşizme dönülecektir, ya ileriye, de
mokrasiye doğru yönelinecektir. İleriye doğru gidişin birinci şar
tı, 12 Mart döneminin bütün kirli çamaşırlarının halkın gözleri 
önüne serilmesi ve sorumlulardan hesap sorulmasıdır. Faşizmi 
tel’in eden halkımız bundan azına razı olamaz.

Sorunun bir başka yanı da var: Babâli basını şimdiye kadar, 
Sıkıyönetim icraatı konusunda genellikle faşist yetkililerin iste
ğine uygun biçimde yayın yaptı. Gazetelerde, sıkıyönetim mahke
meleri önünde günah çıkartanların, pişmanlık beyanında bulunan



ların ifadelerini okuduk. Bunlar devrimci hareketin verdiği fire
dir. Ama sağlam maldan pek söz edilmedi. Oysa koşullar ne olur
sa olsun işkence karşısında, ölüm karşısında direnenlerdir, dev
rimci onuruna gölge düşürmemeyi bilenlerdir hareketin hakiki 
temsilcileri. Bu direnişin öyküsünü anlatmak da devrimci bir gö
revdir. Devrimci İbrahim Kaypakkaya’nm öyküsü işte bu fasıla 
girer. Kaypakkaya, koşullar ne olursa olsun, devrimci onuruna 
gölge düşürmemeyi bilenlerdendi.

EMEKÇİ

İBRAHİM KAYPAKKAYA KİMDİR

İbrahim KAYPAKKAYA, Ankara Mamak 1011 Ana Tamir Fabrikası 
Bakım ve Onarım kısmında çalışan Çorum’lu bir işçinin oğludur. İlk
okuldan sonra Hasanoğlan İlköğretmen Okulu’na girdi ve buradan da 
1966 yılında İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’na geçti. Bu dö
nemde, Hasanoğlan’da edindiği devrimci fikirlerini daha da geliştir
di. Çapa Yüksek Öğretmen Okulunda polisle ve okulun AP’li idareci
leriyle işbirliği halindeki ümmetçi ve faşist grupların saldırganlıklarına 
ve zorbalıklarına karşı devrimci öğrencilerin yürüttüğü mücadelenin 
başını çekti. Kendisi gibi Anadolu’dan gelme yoksul köylü kökenden 
gençleri çevresinde topladı ve ilk olarak, dokuz arkadaşıyla birlikte, 
devrimci yüksek öğrenim gençliğinin örgütü olan, Fikir Kulüpleri Fe- 
darasyonu (FKF)’na bağlı, Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Fikir Kulübü’- 
nü kurdu. Bunun üzerine okulun AP’li müdür ve idarecileri, İbrahim’le 
birlikte Çapa Fikir Kulübü’nün kurucusu olan 9 arkadaşını okuldan kov
dular. Danıştay bu kararı bozdu. Fakat okul müdürü ve idarecileri bir 
süre bu karara uymadılar. Demokratik çevrelerin ve okul öğrencilerinin 
çoğunluğunun baskısı üzerine, müdür, Okul Yönetim Kurulu’nu topla
dı; bu kurulda Ahmet KABAKLI, Nihat Sami BANARLI gibi ünlü gerici
ler ve İstanbul Edebiyat Fakültesinde tarih profesörü olan Turancılıkla 
tanınmış İbrahim KAFESOĞLU vardı. Okul Yönetim Kurulu'nun toplan
tısına, Ankara’dan özel olarak gelen AP iktidarının M illi Eğitim Bakanı 
İlhami ERTEM de katıldı. Okuldaki faşist ve ümmetçi saldırgan grup, 
İ. KAYPAKKAYA ve arkadaşlarının okula alınmamaları ya da hiç olmaz
sa İbrahim KAYPAKKAYA’nın alınmaması için okulun gerici yönetimi
ne müracaatlarda bulundu. Yönetim Kurulu İbrahim KAYPAKKAYA dı
şındaki diğer dokuz kişiyi okula alabileceğini bildirdi. AP’li M illi Eği
tim Bakanı, AP iktidarının uşağı okul idaresi ve okuldaki faşist ve üm
metçi gruplar, İbrahim’in okula alınmasının kendileri ve hakim sınıflar
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için yaratacağı tehlikeyi biliyorlardı. Çünkü İbrahim’in okula alınma
sıyla Yüksek Öğretmen Okulu Öğrencileri arasında devrimci düşünce
nin yayılması, saldırgan ve besleme faşist ve ümmetçi sürülerine kar
şı olan gençlerin toparlanması hızlanacaktı.

İbrahim, o dönemde, gençliğin hızla gelişen demokratik ve dev
rimci mücadelesi içinde aktif görevler almıştı. Okuldan atılmasından 
sonra, gençlik mücadelelerinin yanında, işçi grevlerine, köylülerin top
rak işgallerine, miting ve yürüyüşlere katılarak bunlara destek olma
ya ve halk kitlelerinin bilinçlendirilmesine çalıştı. Türk Solu dergisin
de çeşitli işçi ve köylü hareketleri üzerine yazılar yazdı. Daha sonra 
Trakya ve Çorum köylerinde devrimci çalışmalar yaptı. Bu çalışmaları
nın sonucu olarak, Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) dergisinde, «Tür
kiye’de İşçi-Köylü Hareketleri ve Proleter Devrimci Çizgi» ve «Çorum 
İlinde Sınıfların Tahlili» yazılarını yazdı. 12 Mart faşist darbesine ka
dar polis tarafından iki defa yakalandı ve bir seferinde tutuklanarak iki 
ay cezaevinde kaldı. Her iki yakalanmasında da İstanbul 1. Şube Mü
dürü ligiz Aykutlu tarafından özel olarak dövdürüldü.

12 MART’DAN SONRA

İbrahim KAYPAKKAYA, 12 Mart faşist darbesinden hemen sonra, 
halkın faşizme karşı direnişinin teşkilatlandırılması için çalışmak üzere 
Doğu bölgesine gitti. Sıkıyönetimin başlarında ilân edilen ilk aranan 
devrimcilerin listesinde onun adı da vardı. İbrahim Doğu’da Malatya, 
Tunceli, Diyarbakır ve Antep’de köylülerin bilinçlendirilmesi ve teşki
latlandırılması çalışmalarına önderlik etti. 1972 başlarında arkadaşlarıy
la birlikte ŞAFAK grubundan ayrıldı. Ayrılığın sebeplerini, yazdığı ya
zılarda açıkladı.

12 Mart faşistleri 1972 yılı başlarında İbrahim'in Doğu bölgesin
de çalıştığını öğrendiler. İbrahim'i yakalamak üzere Malatya, Tunceli, 
Diyarbakır ve Antep yörelerindeki baskınlarını sıklaştırmaya başladı
lar. İbrahim’in, Malatya bölgesinde bulunduğu sıralarda, Sinan Cemgil 
ve arkadaşlarının Nurhak Dağlarında faşistlerce pusuya düşürülerek 
öldürülmesine yardımcı olan bir ihbarcının cezalandırılması üzerine, fa
şistler, Malatya’nın Kürecik bölgesindeki bütün köyleri, jandarma ve 
komando müfrezeleriyle bastı. Kürecik ve Nurhak’ın köylerindeki bü
tün köylüler üzerinde faşist baskı ve terör hareketine girişildi; birçok 
köylüyü gözaltına aldılar ve falakadan geçirdiler. İbrahim ve arkadaş
larını kurşunlamak için, geceleri onların uğrayacağını tahmin ettikleri 
ve devrimci ya da sempatizan olarak bildikleri köylülerin evlerinin önü
ne pusuya yattılar; fakat sonuç alamadılar.
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Diyarbakır Sıkıyönetimi, 1972 Mayıs ayından itibaren İbrahim 
KAYPAKKAYA ve arkadaşlarını yakalamak için Tunceli bölgesindeki 
aramalarını da şiddetlendirdi. Faşistler Tunceli halkının tümüne düş
man gözüyle bakıyorlar ve «devrimci saklıyorsunuz» diye önlerine ge
len köylüyü, öğrenciyi, esnafı gözaltına alıp işkenceye yatırıyorlardı; 
köy baskınları sıklaşmıştı. Baskınları, Fehmi ALTINBİLEK adındaki üs
teğmen yürütüyordu. Köylülere karşı gaddarca davranan bu işkenceci, 
Tunceli halkını sindirmek için Diyarbakır Sıkıyönetiminden tam yetki 
almış bir MİT elemanıydı. Babasının Dersim isyanında isyancılar tara
fından öldürüldüğünü ve nedenle Tunceli halkından intikam alacağını 
söylüyordu. Tunceli halkının kin ve nefretini kazanmış olan bu eli kanlı 
işkenceciye, evi bombalanmak suretiyle ihtarda bulunuldu; bir süre si
nen üsteğmen, Diyarbakır’dan yardım istedi ve emrindeki komando 
birliğinin sayısı arttırıldı. Bunun üzerine baskınlara tekrar başlayan 
Fehmi ALTINBİLEK ve MİT yöneticileri, sivil polislerden meydana ge
tirdikleri ikişer üçer kişilik grupları, devrimci kılığında geceleri köy
lülerin kapısını tıkırdattırarak, «biz devrimciyiz, kapıyı açın» dedirtip 
köylülerin evine sokuyorlar ve bu polisler de ertesi gün, devrimcilere 
karşı engin bir sempati besleyen bu Tunceli köylülerinin evlerini ko
mando timlerine bastırıp köylüleri dövdürüyor, gözaltına aldırıyorlardı. 
Böylece akılları sıra, hem Tunceli’nin yiğit halkına gözdağı vermiş 
oluyorlar hem de devrim sempatizanı köylüleri tesbit etmiş oluyorlar
dı. Fakat bu metodla, aşağı yukarı tüm Tunceli köylülerini fişlemek du
rumunda kalınca ve İbrahim KAYPAKKAYA’yı yakalayamayınca büyük 
bir hayal kırıklığına uğradılar. Fehmi ALTINBİLEK ve MİT’çiler, bu bas
kınlar sırasında Nazimiye’nin bir köyünde, evinin kapısını geç açtı di
ye Süleyman NAKIŞ isimli bir yoksul köylüyü ve dört yaşındaki kızını 
kurşunladılar.

1973 Ocak ayının 24’ünde, bir gericinin ihbarı üzerine Tunceli’nin 
Haydaran bölgesindeki ve Munzur dağlarının kolu üzerinde bulunan İb
rahim KAYPAKKAYA ve arkadaşlarının kaldığı yer, sabaha karşı, üs
teğmen Fehmi ALTINBİLEK komutasındaki iki komando müfrezesi ta
rafından basıldı. Baskında, Dersim halkının canı ciğeri gibi sevdiği Hay- 
dararılı yiğit devrimci Ali Haydar YILDIZ vurularak öldürüldü; İbrahim 
KAYPAKKAYA başından ve boynundan yaralanarak yere düştü; fakat 
İbrahim soğukkanlılığını korudu. Baskıncıların, İbrahim’i öldü zannede
rek yanından uzaklaşması üzerine, yeniden ayağa kalkıp oradan uzak
laşarak, başından ve boynundan hatırı sayılır yaralar almış olmasına 
ve amansız hava şartlarına rağmen dört gün dağlarda kaldı. Daha son
ra yürüyerek en yakın köye gitti. Fakat, dönüşte İbrahim’i yerinde bu
lamayan ve diğer arkadaşlarını da yakalayaman baskıncılar, aldıkları 
takviye kuvvetlerle Haydaran bölgesini ve köylerini sıkı bir kontrol al
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tına almıştı. Baskıncılar köylüleri sürekli tehdit altında bulunduruyor 
ve köyler arasında 15-20 kişilik devriyeler gezdiriyordu. İbrahim bu 
kontrol ağından kurtulamadı ve baskından beş gün, köye inmesinden 
bir gün sonra, 29 Ocak günü yakalandı. Cebinde sayısız resmini taşı
yan Fehmi ALTINBİLEK, İbrahim’i görür görmez tanıdı; birbuçuk yıldır 
peşinde olduğu bu devrimci miiltana karşı derin bir kin duyuyordu. İb
rahim yakalandığı andan işkence altında öldürüldüğü ana kadar tüm 
faşist ve işkenceciler karşısında, devrimci davranış ve onurun en soy
lu örneklerini verdi. Bu durumu, O’nu kurşunlayan ve yakalayan MİT'- 
çilerden, işkence altında sorgu almak isteyenlere kadar bizzat birçok 
faşist çeşitli yerlerde itiraf etmekten kendilerini alamadılar.

İstanbul Sıkıyönetim 2 No’lu Askeri Mahkemesinde görülmekte 
olan TKP (M-L) TİKKO ve TMLGB Davası dosyası 4. Klâsör, 2. Dosya, 
53/1-6 sırada yer alan ifadesinde üsteğmen Fehmi ALTINBİLEK, İb
rahim’in yakalandığı andaki durumunu şöyle anlatıyor: «...Tunceli sav
cılığına müsademe ile ilgili bilgileri verdim. Vurulan anarşistin Ali Hay
dar YILDIZ olduğu tesbit edildi. Fakat benim asıl üzerinde durduğum, 
yaralı olarak kaçan anarşist oldu. Öldürdüğümüz anarşis+in otopsisi ve 
bununla ilgili işlemin tamamlanmasından sonra yine birkaç ekip teşkil 
ederek aynı bölgede yoğun bir arama yaptık. Ben, çevre mezralarda 
kalan güvendiğim adamlarımı uyardım. Aynı zamanda, M illi İstihbarat 
Teşkilatınca (MİT) bana verilen anarşist resimlerini .istihbarat teşkila
tının adamı olan bu kimselere dağıttım... 29 Ocak sabahı, benim başın
da bulunduğum tim Gökçe Karakolunda iken, Mirik mezrasında otu
ran bizim istahbaratın adamlarından Hüseyin GÜNGÖR geldi ve bana 
yaralı anarşistin kendi mezralarına geldiğini ve ağabeysinin evine da
vet ettiğini, halen orada oturduğunu söyledi. Yanıma yeteri kadar kuv
vet alarak Mirik mezrasına geldik ve yaralı anarşisti evde yakaladık. 
Başından ve boynundan yara almış olduğu anlaşılan, uzun süre dışar- 
da barınması ve soğuk hava şartları yüzünden üstü başı ıslak ve bitkin 
durumda olan bu anarşistin İbrahim KAYPAKKAYA olduğunu görür gör
mez anladım. Kendisine nasıl kaçtığını sordum, bana, sizin gibi faşist
lerin elinden kurtulmak için nasıl kaçmak gerekiyorsa, o şekilde canımı 
dişime takıp kaçtım diyerek inatçı bir cevap verdi...»

Fehmi ALTINBİLEK ve yanındaki MİT yüzbaşısı. İbrahim’i yakala
dıktan sonra, yakaladıkları Mirik mezrasından Gökçe (Kutuderesi) Ka
rakoluna kadar olan üç saatlik karlı ve buzlu yolda zorla yalınayak yü
rüttüler. Gökçeye gelinceye kadar İbrahim’in ayak parmakları dondu.

İbrahim’e daha yakaladıkları andan itibaren yapılmaya başlanan 
bu işkenceyi, yol üzerindeki köylüler büyük bir kin ve nefret duyarak 
gördüler. Bu durum bütün Tunceli halkı arasında yayıldı. İbrahim’in 
ayak parmaklarının donması ve buyüzden Diyarbakır da kesilmesin
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den sonra, bu kesilmenin ve sebebinin zaptı tutulmak gereği ortaya 
çıkınca, durum kendisinden sorulan üsteğmen Fehmi ALTINBİLEK ön
ce şaşırdı. Fakat MİT Diyarbakır bölgesindeki şefleri, bu konularda he
nüz pek ustalaşmamış çömezlerinin imdadına yetiştiler ve onun, İbra
him’in ayak parmaklarının donmasına yolaçan işkencesini ifade zaptı
na şöyle geçirdiler: «İbrahim KAYPAKKAYA’yı Mink mezrasından Tun
celi’ye getirmek üzere hareket ettiğimizde, yolda gelirken kendisini sık 
sık yere atıyordu. Ayak parmakları bu sırada veya yaralanıp kaçtıktan 
sonra donmuş olabilir» (TKP (M-L) - TİKKO - TMLGB Davası doyası, Klâ- 
sör No:4, Dosya No: 2, Sıra No: 53/1-6.)

Vartinik baskınına katılan ve İbrahim’i baskından beş gün sonra ya
kalayan timde bulunan komando eri Mehmet DEMİR, tanık olarak Di
yarbakır Sıkınönetim askeri savcılığında verdiği ifadede bu konuda, 
«yakaladığımız anarşist İbrahim KAYPAKKAYA’yı yakaladığımız Mirik 
mezrasından Gökçe Karakoluna kadar yayan getirdik» (TKP (M-L) - 
TİKKO-TMLGB Davası, Klâsör No: 4, Dosya No: 2, Sıra No: 57/1-2) de
mesine rağmen, İstanbul Sıkıyönetim 2 No’lu Mahkemesinde görülen 
bu davanın 17 Aralık 1974 günkü duruşmasında tanık olarak verdiği ifa
dede. sanıkların ve müdafilerinin sorusu üzerine bu konuda önce bir
kaç çelişkili beyanda bulunduktan sonra, «İbrahim’i yakalayan timde 
ben yoktum. Fakat Mirik mezrasından Gökçe Karakoluna kadar yürütül
düğünü, Tunceli Merkez Karakoluna getirilince üsteğmenimin ve istih
barattan olan yüzbaşının İbrahim KAYPAKKAYA’nın ayak parmakları
nın donmasını önlemek için bir tenekenin içine doldurulmuş kar ve bu
zu çiğnittiklerini arkadaşlarımdan duydum «(TKP (M-L) - Davası duruş
ma zabıtları, sahfa: 416) diye söyledi. Bütün bu düzmece ifadelerde bi
le İbrahim’e daha yakalar yakalamaz yaptıkları bu işkenceyi gizliyeme- 
mişlerdir.

İbrahim KAYPAKKAYA 1 Şubat 1973’de, Tunceli’den Diyarbakır’a 
götürülerek Sıkıyönetim makamlarına teslim edildi. İşkence tezgâhla
rındaki ilk sorgusundan sonra hiçbirşey söylemeyince hastaneye yatı
rıldı. Donmuş ayak parmakları kesildi; günlerdir bakılmamış olan ba
şındaki ve boynundaki yaraların çevresindeki kısımlar kesildi ve pan
suman yapıldı. Ve hastaneden çıkarılarak yeniden, Diyarbakır’da kanlı 
işkence tezgâhlarına yatrıldı. İbrahim KAYPAKKAYA’nın işkence oda
larında sorguya çekilmesiyle askeri savcı Yaşar DEĞERLİ özel olarak 
görevlendirildi. Yaşar DEĞERLİ, 12 Mart faşistlerinin Diyarbakır’da kur
duğu işkence makmasınm en büyük dişlisiydi. Doğuda Diyarbakır Sıkı- 
yönetimince gözaltına alınıp ve tutuklanıp da MİT’teki sorguları, resmi 
veya gayrıresmi olarak Yaşar DEĞERLİ tarafından alınmamış tek kimse
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yoktur. Yaşar DEĞERLİ, doğudaki bütün devrimciler ve Diyarbakır hal
kı arasında «işkenceci» olarak büyük bir ün yapmıştır.

Yaşar DEĞERLİ’nin başında bulunduğu işkence ekibi, İbrahim 
KAYPAKKAYA’yı konuşturmak için büyük bir gayret sarfettiler. İbra
him işkencecilere ve işkencelere karşı, eşsiz bir inanç ve irade, bü
yük bir dayanıklılık ve sabır gücüyle direndi. İşkenceciler, bir yandan 
Onun vücuduna en ağır maddi işkenceleri uygularken, diğer yandan 
da O’nu manevi bakımdan yıkmak için bütün metotlarını uyguladılar. 
KAYPAKKAYA, Şubat başından Mayıs ayının ortalarına kadar, MİT 
hücrelerinde elleri ve ayakları zincirlere vurulmuş bir halde işkence
cilere karşı dişe diş bir mücadele verdi. MİT’in doğudaki k ilit nokta
larını tutan birçok yüksek rütbeli subay, bu çelik iradeli devrimciyi 
görmek için işkence odalarına kadar geldi; hücrelerde ve MİT sorgu
lama merkezinde görev yapan birçok er ve subay, diğer hücrelerde 
bulunan devrimcilere gizlice saygı ve hayretlerini belirttiler. İbrahim 
KAYPAKKAYA’nın gösterdiği bu büyük direnç ve cesaret, Diyarbakır 
Sıkıyönetim Askeri cezaevinde bulunan, siyasi veya başka nedenler
le tutuklanmış olsun, bütün tutuklular arasında derin bir saygı ve he
yecan uyandırdı. Cezaevinde, MİT karargâhında, Sıkıyönetim askeri 
ve adlî makamlarında bulunanlar arasında, erinden subayına, savcı
sından hakimlere ve tutuklulardan avukatlara kadar, O’nun işkenceci
lere meydan okuyan tutumunu duymayan ve öğrenmeyen kalmadı. İb
rahim’le, Tunceli ve Diyarbakır mahalli devrimcilerinden ve köylüle
rinden 16 kişi yüzleştirildi; bunların herbirine daha önce, işkence ve 
baskı ile İbrahim’i tanıdıkları ve O’na yardım ettikleri kabul e ttiril
mişti. Yüzleştirme sırasında İbrahim, gösterilenlerin hiçbirini tanıma
dığını, yoksul köylülere ve halk çocuklarına, işkence ve baskı altın
da kendilerini suçlayıcı ifade verdirdiklerini söyledi işkencecilere.

İbrahim, biri Malatya’da bulunduğu sıralarda hüviyet cüzdanını 
verdiği ve üçü de, Tunceli’de baskından sonra kendisine ekmek ver
dikleri iddialarıyla Diyarbakır Sıkıyönetimince gözaltına alınan 4 köylü 
ile, Yaşar DEĞERLİ yönetimindeki MİT ekibi tarafından yüzleştiril- 
.«ıtisi sırasında, işkencecilere karşı, yüzleştirme tutanağına geçirilev 
şu sözleri söylemiştir:

«İbrahim KAYPAKKAYA’ya, iddia edilen suç konusu olay anla
tıldı ve huzurdaki şahıs gösterilerek soruldu. Sanık, ‘Ben burada gös
terdiğiniz şahsı ve Hacı ÖZDOĞAN’ı tanımıyorum. Sîzlerin iddia etti
ği gibi bu şahıstan nüfus cüzdanı filan almış da değilim. Üzerimden 
çıkan ve burada gösterilen şahsa ait olduğunu söylediğiniz hüviyet 
cüzdanını Malatya’da buldum. Sıkıyönetimce arandığım için, hüviye
tim i gizlemek amacıyla, bulduğum bu nüfus cüzdanına kendi fotoğ
rafımı yapıştırdım. Ben proletaryanın ideolojisini benimsemiş, halkın
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kurtuluşunu savunan bir komünistim. Bir sınıf mücadelesi olan size 
karşı yürüttüğüm bu mücadelede böyle şeyleri doğal karşılıyorum. 
Karşımda bulunan ve üzerimde bulunan hüviyet cüzdanının kendisine 
ait olduğunu söylediğiniz şahsı tanımıyorum; onun beni tanıyorum 
demesi, ya sizin işkence ve baskılarla zorlamanızdan ya da yine ay
nı sebeple korkması dolayısiyle yalan söylemesinden ileri geliyor; 
bunun sebebini ben bilmem’ dedi.

«Sanık İbrahim KAYPAKKAYA’ya, huzurdaki diğer üç kişi gösteri
lerek, suç konusu olay izah edilip soruldu. Sanık ‘Ben, burada bana 
göstermiş olduğunuz üç köylüyü tanımıyorum, ve bu kişilerle de hiç
bir zaman hiçbir yerde karşılaşmış değilim; bu üç köylünün bana, 
baskından sonra yardım ettikleri iddianız da yalan ve uydurmadır. 
Ben, müsademe sırasında yaralanmış olduğum için ekmek dahi yi- 
yemiyordum. Huzura getirilmiş olan bu üç köylü, benimle hiçbir iliş
kileri olmadıkları halde, fiilsiz .sebepsiz ve haksız olarak buraya ge
tirilm iş ve kendilerine baskı ve işkence ile gözdağı verilmek isten
miştir. Bu, faşizmin bir zulüm örneğidir ve faşistlerden halka zul
metmenin hesabı ergeç sorulacaktır' dedi «(TKP (M-L) -TÎKKO-TMLGB 
Davası dosyası, Klâsör No: 3, Dosya No: 4, Sıra No: 13/2).

Tunceli ve Diyarbakır mahalli devrimcilerinden ve köylülerinden 
İbrahim’le yüzleştirilen 16 kişi, cezaevinde karşılaştıkları tutukrulara, 
İbrahim KAYPAKKAYA’nın, başında askeri savcı Yaşar DEĞERLİ’nin 
bulunduğu işkence ekibi ile nasıl çekiştiğini, savcıyı nasıl suçladı
ğını ve onlara siyasi cepheden nasıl saldırdığını, Yaşar DEĞERLİ’nin 
başında bulunduğu işkence ekibine karşı kendilerini nasıl savunduğu
nu, savcıyla olan sert tartışmalarını ve işkence altında nasıl bitkin ve 
korkunç bir hale getirilmiş olduğunu, saygı ve hayretle ve büyük bir 
heyecanla anlattılar.

ÖRNEK BÎR İFADE

Askeri savcı Yaşar DEĞERLİ’nin, Şubat ayı başından Mayıs ayı 
başına kadar geçen üç ayı aşkın dönemde İbrahim KAYPAKKAYA’- 
dan aldığı tek ifade şuydu «Getirildiği görülen sanık İbrahim KAYPAK- 
KAYA huzura alındı hüviyet tesbitinden sonra suç konusu olay ve 
örgütsel ilişkiler hatırlatılarak sanıktan SORULDU: Sanık cevaben: 
Ben yoksul bir ailenin çocuğu olarak, 6 yıllık Hasanoğlan İlköğretmen 
Okulu’nda yatılı okudum. Hasanoğlan’daki başarılı öğrenciliğim nede
niyle Yüksek Öğretmen Okulu’na gönderildim. Bir yı! hazırlık sınıfın
da okuduktan sonra İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na ve aynı 
zamanda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine girmiş oldum. Bundan
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sonra devrimci gençliğin demokratik ve devrimci eylemlerine katıl
dım ve devrimci düşüncemi geliştirdim. 1967 yılında 9 arkadaşla bir
likte Çapa Fikir Kulübünü kurduk. O dönemde, FKF'nun ve TİP’nin 
bir üyesi olarak, onların düzenlediği bütün toplantı, forum, miting ve 
gösterilere katıldım. 1968 yılında okuldan gerici yönetim tarafından 
önce muvakkat ve daha sonra kat’i olarak uzaklaştırıldım. Buna kar
şı Danıştay’dan yürütmenin durdurulması kararı almama rağmen okulun 
faşist idarecileri bu karara uymadı. Benim düşünce yapım, katılmış 
olduğum eylemler ve gençlik örgütündeki çalışmalarım okuldan uzak
laştırılmamın başlıca nedenleri olarak gösterildi. Hatırladığım kada
rıyla o zamanlar katıldığım, NATO’ya Hayır ve Amerikan 6. Filosunu 
Protesto eylemleri, Halk Aşıkları Gecesi düzenlemeye çalışmam, bazı 
bildirilerin dağıtılması ve işçi yürüyüşlerine katılmam öğrencilik sı
fatıma zarar getiren hareketler olarak telâkki edilmişti. Oysa bunlar, 
yurdunu ve halkını seven herkesin, kendi inancı ve bilinci doğrultu
sunda sürdürmesi gereken ve kişisel sorumluluğu olan çalışmalardır.

«Gelişen zaman içerisinde F.K.F. Gençlik Örgütünde bazı görüş 
ve ayrılıklar belirmişti. Bu bir bakıma, ilerleyen bilincin ve edinilen 
tecrübelerin doğal sonucuydu. FKF içinde beliren başlıca iki görüş: 
Birincisi, FKF yönetiminin ötedenberi TİP’in parlamentocu ve reform
cu görüşü. İkincisi: M illi Demokratik Devrimi savunan aşamalı dev
rim tezi. Bu düşünceyi ilk zamanlar Türk Solu ve Aydınlık Sosyalist 
Dergisi, daha sonraları PDA ve İşçi-Köylü de savunmaya çalıştı. Türk 
Solu ve Aydınlık Sosyalist Dergi bazı olumsuz yanlarına rağmen, dev
rimci kadroların bilincinin ilerlemesine ve devrimci düşüncenin kav
ranmasına yardımcı oldu. Çünkü TİP ve yönetici kadrosu, devrimci 
kadrolar, işçiler ve köylüler arasında devrimci düşüncenin, Marksizm- 
Leninizmin yayılmasını engelliyorlardı. Ben, TİP’in yöneticilerini, 
kendilerine sosyalist adını veren reformcu orta burjuva aydınları ola
rak görüyorum. TİP’nin çizgisi de, orta burjuvazinin radikâl kesiminin 
tutarlı reformist çizgisiydi.

«Ben bu ayrılıkta MDD’i savunan grup içerisinde yer aldım. Türk- 
Solu ve Aydınlık Sosyalist Dergi çevresi, tam ve -kelimenin gerçek 
anlamında- devrimci mahiyette olmamakla birlikte, TİP’ne göre, işçi
lerin, köylülerin, gençliğin ve diğer halk kitlelerinin demokratik ve 
devrimci anlamdaki eylemlerine daha fazla ilgi göstermeye çalıştı.

«Daha sonra 1969 yılında FKF’nun DEV-GENÇ’e dönüştüğü kurul
tayda, DEV-GENÇ ve Aydınlık Sosyalist Dergi içinde de ayrılık oldu. 
Ben bu ayrılıkta Proleter Devrimci Aydınlık ve İşçi-Köylü dergi ve 
gazetesi çevresindeki arkadaşların grubunda yer aldım.. Bu dergi ve 
gazetenin çıkışına, dağıtımına yardımcı olmaya, savunduğumuz görüş
leri işçiler, köylüler ve gençlik içerisinde yaymaya çalıştım. Yine bu
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arada Trakya’daki topraksız köylülerin, ellerinden toprağı jandarma 
gücüyle gaspetmiş büyük çiftlik  sahiplerinin topraklarını işgal etmesi 
eylemlerine, İstanbul’da Demir Döküm, Sungurlar, Horoz Çivi, Pet- 
riks, Ege Sanayi, EAS Akü, Gıslaved, Gamak, Sınger ve Derby fabrika
larındaki işçilerin haklı grev ve direnişlerine yardımcı olmak için elim
den geleni yaptım; 15-16 Haziran büyük işçi yürüyüşüne katıldım ve 
fırsat buldukça da, faşistlerin üniversitelere yaptığı saldırılara karşı 
savunma mücadelesi veren devrimci gençliğin bu mücadelesine ve 
diğer demokratik eylemlerine katkıda bulunmaya çalıştım. Ben buraya 
kadar anlattığım şeyleri söylemekte bir sakınca görmüyorum. Bütün 
bunlar, o dönemdeki legâl ve kanunen de suç olmayan faliyetlerdi. 
Ben de, bir devrimci olarak bu faaliyetler içerisinde yukarda anlattı
ğım çerçeve içerisinde yer aldım. Bu çalışmalarımı, Marksizm-Leni- 
nizm’e inanan bir komünist devrimcinin halkın kurtuluşu için yapma
sı gerekli çalışmalar olduğu kadar, devrimci gençliğin örgütü DEV- 
GENÇ’in üyesi olan bir devrimci gencin halka ve gençliğe karşı so
rumluluğunun gereği olarak da sürdürdüm. Ancak şahsımı ilgilendiren 
konular ve hakkımdaki isnatları taşan hususlardan gayri, gençlik ör
gütü ve çalıştığım devrimci gruplar içinde başkalarını etkileyebile
cek bir beyanda bulunamam. Anlatmış olduğum şeyler, gençlik örgü
tü ve içinde bulunduğum devrimci gruplar saflarında kendi çalışma 
ve düşüncelerimle ilgili bulunmaktadır. Başkaları hakkında beyanda 
bulunmayı .kişisel sorumluluk sahamı aşan bir hareket sayarım. Sıkı
yönetim ilânına kadarki faliyetlerim bunlardı.

«Sıkıyönetim ilânından hemen sonra ve özellikle İsrail Başkon
solosu Efraim ELROM’un öldürülmesi olayının arkasından şiddetlenen 
faşist baskılar ve bir yığın tutuklamalar sonunda birçok gençler ve 
aydınlar tutuklandılar. Hatta, DEV-GENÇ içerisinde kayda değer bir 
faaliyeti olmayanların dahi yakalanıp tutuklanmaları karşısında, be
nim de aranıp yakalanacağımı tahmin ederek uzun bir süre gizlendim. 
Gizlendiğim yer ve bu devredeki ilişkilerim konusundan herhangi 
birşey söylemeyi gereksiz buluyorum. Kaçak bulunduğum dönemde 
ve tahminen 1972 Nisan ayı sonuna kadar elime ŞAFAK adlı dergi ve 
ŞAFAK yayınları geçmekte idi. Bu yayınları bana kimin nasıl getirdiği 
konusunu önemli görmüyorum ve bu konuda birşey söylemeyi de ge
reksiz buluyorum. ŞAFAK dergisinde ve yayınlarında, Demokratik 
Halk Devrimi açısından katılmadığım bazı görüşler yer almakla bir
likte, bir devrimci çalışmanın varlığından ve sürdürülüyor olmasın
dan memnuniyet duydum. Daha sonra, bu yayın organını çıkartan ör
gütle herhangi bir ilişki kurmaksızın, bulunduğum yerde kendi ola
naklarımla ve kendi düşüncem doğrultusunda propaganda ve bilinç
lendirme çalışmaları yaptım. ŞAFAK yayın organının, Türkiye İhtilâlci

49



İşçi Köylü Partisi adlı bir örgüte ait olduğunu ve böyle bir örgütün 
varlığını bilmiyordum. Bunları daha sonraları, bu örgütle ilgili yaka
lama haberleri dolayısiyle radyo ve gazetelerden öğrendim. Ben, bu 
illegâl örgütün yöneticisi olduğunu söylediğiniz Doğu PERİNÇEK ile 
sorularınızda iddia ettiğiniz gibi bir ilişkide bulunmadım. Ve bana Do
ğu PERİNÇEK tarafından örgütsel veya bir başka görev verilmedi. 
Esasen Doğu PERİNÇEK’i de tanımam, sadece sıkıyönetimden önce 
adını duymuştum. Kendisini PDA’ya yazı yazan bir devrimci olarak 
biliyordum. Sizin deyiminizle, ŞAFAK örgütünün illegâl organizasyo
nuna katılmadım. Bu devredeki çalışmalarımla ilgili herhangi birşey 
söylemeyeceğim. Çalıştığımı söylememin şahsi sorumluluğum bakı- 
romdan yeterli olduğu görüşündeyim. Ben sormuş olduğunuz şekilde 
Malatya ve Tunceli bölgelerinde faaliyet göstermedim. Çalışma ala
nım buralar değildi ve neresi olduğunu da söylemeyi gereksiz bulu
yorum; neresi olmadığını belirtmeyi yeterli görüyorum. Benim, bah- 
setiğiniz TİİKP adlı örgüte hiçbir bağıntısı olmayan kişisel nitelikteki 
faaliyetlerim, Türkiye Komünist Partisi (Marksist-Leninist) ve Türki
ye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu saflarına katılmama kadar sürmüştür. 
Sonradan katıldığım bu örgütlere nezaman katıldığımı hatırlamıyorum 
ve beni bu örgütlere kimin aldığını söylemeyi de gereksiz buluyorum. 
TKP (M-L) ve ona bağlı TİKKO örgütlerinin kimler tarafından kuruldu
ğunu ve yönetildiğini bilmiyorum Yalnız, bu örgütlerin saflarına ka
tıldığımı ve onların illegâl üyesi ve taraflısı olduğumu saklamıyorum 
ve bu örgütlerin üyesi olmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Bu örgüt 
içerisindeki çalışma yöntemim ve örgütün kuruluşuna esas olan dü
şünceler, bahsetmiş olduğunuz yazılarda geniş ölçüde yeralmaktadır. 
Mensup olduğum bu örgütlerin, «ŞAFAK REVİZYONİZMİ TEZLERİNİN 
ELEŞTİRİSİ», «TÜRKİYE’DE MİLLİ MESELE», «TÜRKİYE’DE KEMALİST 
HAREKET, KEMALİST İKTİDAR DÖNEMİ, İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YIL
LARI ve 27 MAYIS HAREKETİ», «BAŞKAN MAO’NUN KIZIL SİYASİ İK
TİDAR ÖĞRETİSİNİ DOĞRU KAVRAYALIM» başlıklarını taşıyan ayrı 
ayrı, uzun ve örgütün görüşlerini yansıtan tezleri ve düşünceleri kabul 
ediyorum. Bu başlıklar altındaki yazılara benim de görüşlerim diye 
imzamı atmaya hazırım, fakat bu yazıların esas olarak kimin veya 
kimler tarafından kaleme alınmış olduğunu bilmiyorum. Ben bu görüş
ler doğrultusunda devrimci mücadele vermek üzere 1973 Ocak ayı 
başlarında, faşist güçler tarafından şehit edilen yiğit arkadaşım Ali 
Haydar YILDIZ ile Tunceli’ye gelmiştim. Köylüleri devrim için, Halk 
İhtilâli için örgütlemek amacıyla köylere gitmiştik. Buradaki çalışma
larımız, 24 Ocak 1973 günü kalmış olduğumuz Vartinik mezrasındaki 
köyün basılmasına kadar sürdü. Bunlar dışında başka bir açıklamaya 
gerek görmüyorum.
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«Esasen biz komünist devrimciler, prensip olarak siyasi kanaatle
rimizi ve görüşlerimizi hiçbir yerde gizlemeyiz. Ancak örgütsel faali
yetlerimizi, örgüt içinde bizimle çalışan arkadaşlarımızı ve örgüt içeri
sinde olmayıp da bize yardımcı olan şahıs ve grupları açıklamayız. Ki
şisel sorumluluğum açısından gerekeni zaten söylemiş bulunuyorum. 
Ben buraya kadar anlattıklarımı samimiyetle inandığım Marksist - Leni- 
nişt düşünce uğrunda yaptım. Ve sonuçtan asla pişman da değilim. Ben 
bu uğurda her türlü neticeyi göze alarak ve can bedeli bir mücadeleyi 
öngörerek çalıştım ve neticede yakalandım. Asla pişman değilim. Bir 
gün sizin elinizden kurtulursam gene aynı şekilde çalışacağım.» de
di. Başka bir diyeceği olmadığını söyledi ve birlikte tutulan işbu ifade 
zaptı okunup imzalandı. 21 Nisan 1973» (TKP (M-L) - TİKKO-TMLGB Da
vası, Klâsör No: 3, Dosya No: 1, Sıra No: 4).

Askerî savcı Yaşar DEĞERLİ, İbrahim’in direnmesi, sorgu diye ver
diği ifadesinin devrimci mücadele konusunda bir siyasî savunma ol
ması ve üstelik bütün işkencelere meydan okuması, onları, kendisi ile 
yüzleştirdikleri mahalli devrimcilerin, sempatizanların ve köylülerin 
önünde küçük düşürmesi karşısında bir sonuç alamayınca, Mayıs ayı
nın başında Ankara’ya hareket etti. İbrahim’in durumunu, MİT’in, mer
kezdeki en büyük kodamanlarına anlatacak ve onlardan ne yapmaları 
gerektiğini soracaktı. Savcı Yaşar DEĞERLİ Ankara’dan dönünceye ka
dar İbrahim’e yapılan işkencelere ara verildi. Bu arada, İbrahim Anka
ra’da bulunan babasına bir mektup yazarak kendisine çamaşır ve biraz 
da para göndermesini istedi.

Bir süre sonra savcı Yaşar DEĞERLİ Ankara’dan döndü ve MİT'in 
Diyarbakır bölgesi şefleriyle, Diyarbakır MİT karargâhında ortak bir 
toplantı yapıldı. Bu toplantıda İbrahim KAYPAKKAYA’nın durumu görü
şüldü. Bu konuda İstanbul Sıkıyönetim 2 No. lu Mahkemesinde görül
mekte olan TKP (M-L) Davasının 16 Nisan 1974 tarihli duruşmasında 
dava sanıklarından İrfan ÇELİK, verdiği sorgusunda şunları söyledi: 
«... Bir noktaya daha değinmeden geçemiyeceğim. Biz savcılıktayken 
bir ara içeriye giren bir albay savcıya bir toplantıdan bahsetti ve çıkıp 
gitti. Albay çıkar çıkmaz savcı, bizimle ilgili olarak yapması gereken iş
lemi bugün tamamlayamıyacağını, zira, İbrahim KAYPAKKAYA ile il
gili bir toplantıya katılacağını söyleyerek bizi cezaevine gönderdi» 
(TKP (M-L) Davası duruşma zabıtları, sayfa: 235). Bu toplantıdan üç 
gün sonra 16 Mayıs 1973 günü, İbrahim, askerî savcılıkta tekrar ifade
sine başvurulacağı gerekçesiyle hücresinden alınıp gözleri bağlanarak 
bilinmeyen bir yere götürüldü. Bu götürülüşten birkaç gün sonra da, 
hücresine ne zaman getirildiği anlaşılamayan İbrahim KAYPAKKAYA’- 
nın, hücresinde bileğini keserek kendisini öldürdüğü ve hücresinde ölü 
bulunduğu söylentisi yayıldı askerî savcılıktaki, MİT karargâhındaki ve
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cezaevindeki görevliler arasında. Aynı günlerde, yanına para ve çama
şır alarak İbrahim’i görmeye gelen babasına, oğlunun intihar ettiğini 
söylediler. Babası oğlunu mutlaka görmek istediğini, ölmüş olsa bile 
cesedini görmek istediğini bildirdi. Faşistler, cesedin otopside oldu
ğunu söyleyerek, babasına, İbrahim’in ölüsünü bile göstermediler; ta 
ki, otopsi yapıyoruz diye cesedi parça parça edip ölüm olayının izle
rini yok edinceye kadar. Babası, İbrahim’in cesedi gösterilmek üzere 
bir salona alındığında oğlunun cesedi yerine parça parça olmuş bir 
insanın vücudunun parçalarıyla karşılaştı ve oğlunu tanıyamadı. Faşist
ler; parça parça edilmiş cesedi babasını bütün ısrarlarına rağmen ver
meyeceklerini, ya Diyarbakır’da ya da eğer isterse kendi denetimlerin
de memleketi olan Çorum’da gömeceklerini bildirdiler. Nitekim, İbra
him’in cesedi, çok sıkı güvenlik tedbirleri altında gizlice önce uçakla Di
yarbakır’dan Ankaraya, oradan da helikopterlerle memleketi olan Ço- 
rum’un Alaca ilçesi Karakaya köyüne götürüldü; faşistler köyde İbra
him için köylülerinin yapmak istedikleri dini töreni yaptırmadılar. Baba
sının dini tören için ısrar etmesi karşısında, İbrahim’in köylüleri dini tö
rene alınmadı ve helikopterlerle gelmiş olan işkencecilerden biri imam
lık, diğerleri de cemaatlik görevi yaparak İbrahim’in namazını da kendi 
elleriyle kılıp gömdüler. İbrahim’in ölüsünün defnedilmesinden sonra, 
cenaze ile birlikte gelmiş olan MİT elemanlarından bir kısmı bir süre 
köyü, daha sonra da kazayı terketmeyerek orada beklediler. Diyarbakır- 
Siirt İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı’nın, üzerinde, «Gizlilik Derecesi: 
Çok GİZLİ» kaydı bulunan ve «31 Mayıs 1973» tarihini ve «Bilgi için: a) 
Genel Kurmay Başkanlığına, b) K.K.K.'na, c) 1. Ordu ve Sıkıyönetim 
Komutanlığı’na dağıtımı» notunu taşıyan, İSTH: 7130-2133-73/4511 sa
yılı «MESAJ FORMlUnda bu durum aynen şöyle anlatılıyor. 1, 2 ve 
3. maddelerinde İbrahim’in kimliği, faaliyetleri, yakalanışı ve sorguya 
çekildiği belirtildikten sonra):

(................................. )
4 -Türkiye Komünist Partisi (M-L.) örgüt faaliyetlerini yöneten ve 

sorumlu bir şahıs olduğu EK- 1ve EK-2’de sunulan MİT dokümanlarıyla 
teyit edilen anarşist İbrahim KAYPAKKAYA, alacağı cezayı asgari ve 
azami olarak tahmin etmiş, onun kendi üzerinde bıraktığı etkiden kur- 
tulamıyarak morâl çöküntüsü halindeyken 17 Mayıs 1973 günü sabaha 
karşı sol bileğini jiletle keserek intihar etmiştir.

5 - Komutanlıkça verilen emir üzerine Askerî savcılıkça olaya el 
konulmuş, anarşistin 17 MAYIS 1973 günü ölü olduğu tesbit edilmiş ve 
EK-3’de ölüm muayene tutanağı tanzim edilereK Askerî Hastaneye otop
si yapılmak üzere getirilmiştir. 18 MAYIS günü Askerî Hastanede yapı
lan otopsi sonucu hekimler heyetince intihar etmiş olduğu kanaati ha
sıl olmuş ve EK - 4'de sunulan otopsi tutanağı tanzim edilmiştir.
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6 -Olay, ilgi (c) mesajda ANKARA Sıkıyönetim Komutanlığı'na in 
tikal ettirilm iştir. 21 MAYIS 1973 günü, ceset, Diyarbakır’a gelmiş ba
basıyla birlikte MİT yetkililerinin refakatinde T.H.Y. uçağı ile ANKARA’- 
ya götürülmüştür. Cenazenin daha sonra Çorum’a götürülerek orada 
defnedildiği ve defin yerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı MİT 
ilgililerinden öğrenilmiştir.

Bilgilerinize arzederim.
(İmza)

Şükrü OLCAY 
Korgeneral
7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanı 
(«TKP (M-L) - TİKKO - TMLGB Davası, 
Klasör No: 12, Dosya No: 1).

Faşist cellatlar, İbrahim’in cesedinin, köylüleri veya babası tara
fından mezardan çıkarılıp adlî tıpta otopsiye götürülmesinden korku
yorlardı. Nitekim, İbrahim KAYPAKKAYA’nın babası .cenaze defnedilir 
edilmez çalışmakta olduğu Ankara’ya işinin başına dönmüş, durumu ve 
gördüklerini Ankara’da tanıdığı bazı avukatlar aracılığı ile bazı parla
menterlere anlatmış ve oğlunun cesedi üzerinde otopsi yaptırılarak 
ölüm sebebinin aydınlatılması için yardımlarını istemişti. 12 Mart faşiz
minin ülkemizde birçok hakim sınıf politikacısına bile başını ka ldır
madığı o günlerde bu işe kimse cesaret edemedi. Yalnız, CHP Ordu 
milletvekili ve o zamanki Genel Sekreter Yardımcısı Ferda GÜLEY, 
olayın üzerinden iki ay geçtikten sonra Temmuz 1973’te Bolu’da yaptığı 
konuşmada isim ve yer zikretmeksziin, «Babalar! Bir babanın, oğlunun 
sağlıklı ellerinden aldığı iki gün önce yazılmış bir mektup üzerine, ko
lunda giyecek ve yiyecek çıkım, gittiği cezaevinde göreceğini ve ku
caklayacağını umduğu oğlu yerine, kendisine bu oğulun bir gün evvel 
intihar ettiği haberinin verildiğini ve, kendisiyle beraber alıp memleke
tine götürdükleri evlât nâşının kurşunlarla delik deşik olduğunu gör
müş olduğunu biliyorum» (Yeni Adımlar dergisi, sayı: 8, sayfa: 16) de
mek cesaretini gösterebilmiştir.

MİT’in İbrahim’in köyünde bıraktığı mezar bekçileri, bir ölünün 
toprağa verilmesinden sonra etinin kemikten ayrılma süresi kadar bir 
zaman köyde kaldılar; ondan bir süre sonra ilçeyi de terkettiler.

Bu arada, yine 1973 Temmuz ayında, o zaman bağımsız milletve
kili olan Mehmet Ali AYBAR, TBMM Başkanlığı’na, zamanın başbakanı 
Naim TALÛ’nun cevaplandırmasını istediği «KAYPAKKAYA adındaki 
şahsın sorgu sırasında yapılan işkenceden öldürüldüğü doğru mudur? 
Ölüm tarihi nedir?» başlığını taşıyan on maddelik bir soru önergesi 
vermiştir. (Yeni Ortam gazetesi, Haziran 1973; Yeni Adımlar dergisi,
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sayı: 8, sayfa: 15). Ondan sonra da ne bu soru önergesine bir cevap 
verilmiştir, ne de önergenin arkasını aramaya cesaret edecek biri çık
mıştır,

İbrahim KAYPAKKAYA hakkında, davası Ocak 1973’de Ankara Sı
kıyönetim 3 Numaralı Mahkemesinde görülmeye başlayan ŞAFAK da
vasında sanık olarak gıyabi tutuklama kararı verilip soruşturma açıl
mıştı. Bu davanın 15 Mayıs 1973 tarihli duruşmasında, dava sanıkların
dan İsmet TUFAN YAZICI, Ziya ULUSOY, Abdullah TUNCAY ve Atıl ANT 
mahkemeye verdikleri dilekçede, «Bu davanın sanıklarından İbrahim 
KAYPAKKAYA'nın 19 Ocak 1973 günü Tunceli’de yakalandığı gazete
lerde radyoda yapılan açıklamarla duyuruldu. Yakalanmasından bu yana 
üçbuçuk ay geçmiş olmasına rağmen İbrahim KAYPAKKAYA sanığı ol
duğu bu davaya dahil edilmediği gibi bugüne kadar akıbeti hakkında 
da hiçbir açıklama yapılmamıştır. MİT’teki sorgulamalardan edindiği
miz tecrübelerden İbrahim KAYKAKKAYA'nın işkence altında öldürü- 
lebileceğinden endişe ediyoruz. Bu nedenle mahkemeden, bu davanın 
sanığı olan İbrahim KAYPAKKAYA'nın akıbeti hakkında açıklama ya
pılmasını ve davaya dahil edilmesi için harekete geçmesini talep edi
yoruz» dediler’ Mahkeme bu dilekçeye hiçbir cevap vermedi. 5 Hazi
ran tarihli duruşmada aynı sanıkların mahkemeden, dilekçeleri konu
sunda ne yapıldığını sormaları üzerine, bu sanıklar ve daha 154 kişi du
ruşmadan atıldı.

9 Ekim 1974 tarihinde İstanbul Sıkıyönetim 2 Numaralı Mahkeme
sinde, İbrahim KAYPAKKAYA’nın arkadaşlarının yargılandığı TKP (M-L) 
- TİKKO - TMGBL Davasının duruşması başladı. Davanın savcılığını Ya
şar DEĞERLİ üstlenmişti. Duruşma açılır açılmaz dava sanıkları, iddia
namede davanın bir numaralı sanığı olarak gösterilen İbrahim KAY- 
PAKKAYA’nın ne olduğu hakkında açıklama yapılmasını talep eden bir 
dilekçe vermek istediler; çünkü İbrahim KAYPAKKAYA’nın ölümü hak
kında hiçbir yerde hiçbir resmî açıklama yapılmamıştı ve iddianamede 
de sadece, «halen müteveffa» deniyordu. Mahkeme dilekçeyi okutma
dı ve bir açıklama da yapılmadı. Bu davanın 6 Kasım 1974 günkü du
ruşmasında, dava sanıkları mahkemeye bu konuda, ortaklaşa hazırla
dıkları aşağıdaki dilekçeyi verdiler:

1. ORDU KOMUTANLIĞI 2. NO’LU ASKERİ MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞINA SELİMİYE

6. Kasım. 1974
ARKADAŞIMIZ İBRAHİM KAYPAKKAYA’NIN ÖLÜMÜ İLE
İLGİLİ AÇIKLAMADIR.
Görülmekte olan bu davanın 1 no’lu sanığı olan yoldaşımız İbrahim 

KAYPAKKAYA, heyetinizin ve iddia makamının da bildiği gibi ölüdür. İb
rahim KAYPAKKAYA yoldaşın ölüm sebebi ile ilgili olarak bugüne kadar
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ne basında ne radyoda kamuoyuna, ne de onun mücadele arkadaşları ve ka
der ortakları olan bizlere, —mesele bazı parlamento üyeleri tarafından so
ru önergeleri ve basın yoluyla hükümete ve ilgili makamlara sunulduğu hal
de— hiçbir resmî açıklama yapılmamıştır. Ancak, şu anda bu davanın sav
cılık görevini yapan kişi, ikinci kere savcılık sorgusuna çağırdığı bazı arka
daşlara, birbirini tutmayan beyanları ile ve iddianamenin bazı bölümlerinde 
bir iki cümle ile, İbrahim KAYPAKKAYA yoldaşın tutuklu iken intihar et
tiğini belirtmiştir. Ne var ki, gerek Diyarbakır’da bu davanın savcılık ma
kamını işgal eden kişi tarafından MIT’te sorguya çekilen ve bir kısmı ha
len burada sanık olan kişilerin cezaevinde ve MİT’te karşılaştıkları olaylar, 
gerek savcı Yaşar DEĞERLi’nin İstanbul’da ikinci kere sorguya çektiği ar
kadaşlarla aralarında geçen konuşmalar ve gerekse iddia makamını işgal 
eden bu kişinin görevi sırasında hakim sınıflara en büyük sadakatini göste
ren aşırı gayretkeşlikleri, İbrahim KAYPAKKAYA yoldaşın:

I — Kendisinin intihar etmediğini, öldürüldüğünü
n  — Öldürme olay mm askerî savcı Yaşar DEĞERLi’nin başında bulun

duğu bir ekip tarafından önce işkence edilerek sonra da kurşunlanarak ye
rine getirildiğini ortaya çıkarmıştır.

Kanaatımızca bu durum esasen bütün bu makamlarca da bilinmektedir. 
Çünkü bu davanın başında ve müteakip duruşmalarda ne zaman İbrahim 
KAYPAKKAYA ve onun ölüm lafı geçtiyse, heyetiniz olsun, askerî savcı 
olsun bu meseleyi geçiştirmeye ve örtbas etmeye çok büyük ve özel bir gay
ret gösterdiler ve göstermektedirler. Bu meseleyi örtbas etme gayretleri yal
nız bu mahkemeninki ile kalmadı ve kalmıyor; bu konuda önce ilgili ma
kamlara sonra da ondan bir sonuç alamamamız üzerine bu mahkemeye yaz
dığımız dilekçelere ve hatta kurunun yanında yaşında yanması misali mah
keme ile ilgili diğer başka dilekçelerimize, kalmakta olduğumuz cezaevi 
idarelerince elkonuldu. Bu durumu geçen duruşmaların birinde heyetinize 
de bildirmiştik. Ilalen de, malum cezaevi yöneticilerince alıkonan bu dilek
çelerimiz verilmiş değildir ve verilmesi için yaptığımız yazılı ve sözlü mü
racaatlar da cevapsız bırakılmaktadır. Bütün bu durumlar ve davranışlar 
tesadüfi değildir. Muhatap olduğumuz bütün makamların bu konudaki söz- 
birliği etmişçesine ortak davranışları belirli bir amacın ve gayretin, deşil
diği zaman altından Çapanoğlu çıkacak bir olayı elbirliğiyle örtbas etmek 
gayretinin ürünüdür.

Biz burada, devam eden bu örtbas etme gayretlerini bir yana bıraka
rak, İbrahim KAYPAKKAYA yoldaşın intihar etmediğini ve başında iddia 
makamını işgal eden kişinin bulunduğu bir ekip tarafından kurşunlanarak 
öldürüldüğünü kanıtlayan deliller üzerinde durmak istiyoruz.

I — İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş 24 Ocak 1973’de Tunceli’de yaralı 
olarak yakalandıktan sonra Diyarbakır askerî hastahanesine getirilmişti. 21 
Nisan 1973 tarihinde de hastahaneden alınarak Diyarbakır Askerî Cezaevi
nin yanında ayrı bir binadaki üç no’lu hücreye konmuştur. İbrahim KAY
PAKKAYA bu hücrelerde iken, yanındaki hücrelerde gözaltında bulunan 
Nuri YAMAN, Celal BOZATLI, Mehmet ALTINBAŞ ve Haşan ZENGİN ta
rafından görülmüştür. Bunlardan ayrı olarak İbrahim yine, hücrelere biti
şik durumdaki gözaltı koğuşunda bulunan ve aynı davadan olup çoğunlu
ğu şu anda burada olan arkadaşlar tarafından da üç no’lu hücrede iken çe
şitli defalar görülmüş, hatta bu arkadaşlar bir subayın denetiminde îbra-
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him’Ie birkaç defa da görüştürülmüşlerdir. İbrahim KAYPAKKAYA 16 Ma
yıs 1973 tarihine kadar bu hücrede kalmış, aynı gün saat onda hücresin
den alınarak götürülmüş ve bu durum yukarda adı geçen hücre arkadaş
ları tarafından yandaki gözaltı koğuşunda bulunanlarca görülmüştür. Bu 
gidişten üç gün sonra, askerî savcılıkta görevli erler arasında İbrahim KAY- 
PAKKAYA’nın öldüğü söylentisi yayılmış ve bu söylenti cezaevindeki tu- 
tuklulann kulağına kadar gelmiştir. Bunun üzerine tutuklular, cezaevi mü
dürlüğünde görevli subaylara, dolaşan ölüm haberinin doğru olup olma
dığı, İbrahim KAYPAKKAYA’nm nerede olduğunu sormuşlar, onlar da İb
rahim KAYPAKKAYA’nın 16 Mayıs 1973 tarihinde komutanlıkça «sorgu» 
için istendiğini ve «sorgu» için gidişten iki gün sonra da hiç bir gerekçe gös
terilmeden İbrahim KAYPAKKAYA’mn cezaevi müdürlüğündeki kaydının 
silinmesini bildiren bir telefon emri aldıklarım, bu konuda bundan başka 
bir şey bilmediklerini söylemişlerdir.

İbrahim’in hastahaneden alınıp, Diyarbakır Sıkıyönetim Cezaevi Mü
dürlüğü sorumluluğunda bulunan hücreler bölümünün üç no’lu hücresinde 
21 Nisan 1973 tarihinden 16 Mayıs 1973 tarihine kadar bekletilmesinden ve 
16 Mayıs 1973 günü bilinmeyen bir yere götürülmesinden iki gün sonra, as
kerî savcılığa ifade vermek üzere götürülen çeşitli suçtan gözaltında ve tu
tuklu bulunan kimselere askerî savcılıkta görevli erler, İbrahim KAYPAK- 
KAYA’yı askerî savcılık binasının üst katında vücudunun kurşun yarala
rıyla delki deşik bir durumda ve ölü olarak gördüklerini söylemişlerdir. 
Bunun üzerine Diyarbakır Sıkıyönetim Cezaevinde bulunan tutuklulardan 
otuzaltısı, bu durumun doğru olup olmadığını öğrenmek, doğru ise bu ölüm 
olayı hakkında koğuşturma yapılmasını istemek ve İbrahim KAYPAKKA- 
YA’nın öldürüldüğü haberinin, savcılık, MİT (ki aslında bu ikisini ayırdet- 
mek yanlıştır) ve cezaevinde görevli olanlar arasında ayyuka çıkmasına rağ
men hiçbir resmî açıklama yapılmamasının nedenini öğrenmek amacıyla 
aşağıda metnini sunacağımız ortak dilekçeyi yazıp imzalayarak Diyarbakır 
Sıkıyönetim Komutanlığına vermişlerdir. Diyarbakır Sıkıyönetim Askerî 
Cezaevinde «29 Mayıs 1973» tarihine ve «1900-73/84» kayıt numarasına ka
yıtlı bu dilekçe aynen şöyledir:

Diyarbakır - Siirt illeri Sıkıyönetim Komutanlığına
Diyarbakır

1) Tutuklu İbrahim KAYPAKKAYA’nın 16.5.1973 tarihinde hücresin
den alınarak MiT’e götürüldüğü ve MİT’te yapılan işkencelerle öldürüldüğü.

2) Bu cinayet hadisesini Türkiye ve dünya kamuoyuna uyandıracağı 
tepkiden çekinilerek intihar süsü verilmek istendiği.

3) Bu cinayete ne kadar intihar süsü verilmek istenirse istensin bunun 
hiçbir zaman inandırıcı olmayacağı.

4) Zira
a) İbrahim KAYPAKKAYA’nın yaralı olarak yakalandıktan sonra 

hastahanede yaralı haliyle prangaya vurulduğu ve devamlı olarak kontrol 
altında bulundurulduğu, hastahaneden sonra da hücreye konulduğu, demir 
akşamlı hiçbir aletin, kemer ve ip kabilinden hiçbir şeyin yanında buluu 
durulmadığı ve tedbir mahiyetinde olarak aynı binada ve birkaç metre öte 
deki tuvalete dahi götürülmediği ve hücresinde tuvalet ihtiyacını giderdiği.
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b) Ayrıca İbrahim KAYPAKKAYA’nm 15.5.1973 tarihinde hücre
sinden alınarak bir daha geri getirilmediği.

c) Zaten intihar süsü vermekte güçlük çeken faillerin 19.5.1973 ta 
rihinde işlenen bu cinayeti yetkili mercilere duyurmaması ve kamuoyuna 
gerekli açıklamanın yapılmamasının, bu cinayetin en büyük kanıtı olduğu.

5) Bu hadiseden de anlaşılacağı gibi Diyarbakır - Siirt illeri sıkıyöne
tim tutukevindeki tutukluların Anayasa ve kanunlara aykırı olarak alınıp 
MiT’e götürüldüğü, dövüldüğü ve öldürüldüğü ve biz tutuklu olarak hayat
larımızın garanti altında bulundurulmadığı. Bunun kanunlara aykırı olduğu.

Bizler insanlık haysiyetine yaraşmayan bu hunharca davranışı kınar ve 
birer vatandaş olarak Anayasa, kanunlar ve İnsan Haklan Beyannamesi’ni 
ihlal ederek işlenen bu suçu, gerekli soruşturmanın yapılıp faillerinin ge
rekli cezalara çarptırılması için ihbar ediyoruz.

28.5.1973
Tutukevi kayıt no : 1900 73/84 
Tarih : 29.5.1973

n  — Yukarda metnini verdiğimiz bu dilekçeye hiçbir cevap verilmemiş 
ve bir açıklama yapılmamıştır. Bu dilekçeden bir süre sonra, olayın ağır bir 
siyasî cinayet olması nedeniyle bütün ilgili makamlarca duyulması ve hatta 
siyasî parti yöneticilerinin ve parlamenterlerin kulaklarına gelmesi sonucu 
CHP Genel Sekreter yardımcısı Ferda Güley Bolu’da, «İbrahim KAYPAK- 
KAYA’mn işkenceyle öldürüldüğünden bahsetmiş, İstanbul eski bağımsız 
milletvekili M. Ali Aybar aynı günlerde Başbakana bu konuda ayrıntılı bir 
soru önergesi vermiş, açıklama yapılmasını istemiş ve bu haberler basında 
yeralmıştır. Bütün bunlara rağmen küçüğünden en sorumlusuna ve büyü
ğüne kadar hiçbir ilgili makam bu konuda tek kelime açıklama yapmamış, 
tam tersine bu konu örtbas edilmeye, geçiştirilmeye çalışılmıştır. Bu konu
nun çeşitli şekillerde üstüne üstüne gidilmesine rağmen bu konuda ısrarlı 
suskunluğun anlamı çok açıktır. Açıklama yapması gerekenler, devlet me
kanizmasının yönetiminde ve her türlü dizginleri ellerinde bulunduran kim
selerdir. Bu makamların bu cinayet olayını tevile kaçarak, intihar süsü ve
rerek bile olsa açıklamamaları, açıklayamamaları ve bu konudaki ısrarla sus
maları, açıkça suçun ikrarıdır. Basının, radyonun ve kamuoyuna yönelik her 
türlü haber araçlarının, olaya intihar süsü verecek her türlü imkânın elle
rinde olmasına rağmen bu makamların ısrarlı suskunlukları neyin ifadesi
dir? En küçük adi zabıta olaylarını bile binbir sahtekârlıkla ve düzenbaz
lıkla «anarşistlerin marifeti olarak günlerce kamuoyuna reklam edenler bu 
olay karşısında niçin susmaktadırlar?

III — Bu cinayet olayının diğer bir delili şudur: 16 Mayıs 1973 günü 
İbrahim KAYPAKKAYA hücresinden sorguya götürülmeden bir saat kadar 
önce, yandaki gözaltı koğuşunda adi bir suçtan dolayı tutulmakta olan Ce
mil OKTAY askerî savcılığa götürülmüştür; Cemil OKTAY, askerî savcılık
ta, İbrahim KAYPAKKAYA’yı birtakım sivil şahıslar tarafından gözleri bağ
lı olarak askerî savcılık binasından çıkarılıp sivil bir otomobile bindirilirken 
görmüş ve bu durumu, gözaltı koğuşuna döndüğünde şimdi bu davada tu
tuklu olarak yargılanan Haşan İLTER ve Seyithan DOKAY’a söylemiştir. 
Savcılıkta sonradan çıkan söylentiye göre de İbrahim KAYPAKKAYA gö
türüldüğü bu yerden kurşunlanarak getirilmiştir.
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IV — 1973 Nisan’ının ilk haftasında İbrahim daha iyileşmeden ve has- 
tahanedeyken, şimdi bu davada tutuklu olarak yargılanan Haşan ILTER ile 
yüzleştirilmek üzere askeri savcılığa getirilmiş, Haşan ILTER tbrahimle yüz
leştirilmek için savcılık odasına alındığında savcı Yaşar DEĞERLİ ile İbra
him KAYPAKKAYA arasında geçen şu konuşmaya şahit olmuştur:

t. KAYPAKKAYA: «Hakkımdaki bu ifadeleri arkadaşlara işkence ile im
zalatıyorsunuz.»

Y. DEĞERLİ: «Tabi sizin gizli dünyanızı ortaya çıkaracak başka yol 
yok.»

I. KAYPAKKAYA: «Arkadaşlara bu ifadeleri, beni idam ettirmek için 
zorla imzalattırıyorsunuz.»

Y. DEĞERLİ: «Çok yakın bir zamanda sana gereken cezayı kendi eli
mizle vereceğiz.»

Bu konuşmalar neyi açıklamaktadır? Bu konuşmalar üzerinde yorum 
yapmaya gerek var mıdır bilmiyorum? Bu konuşmalardan çıkan anlam açık
tık ve bu konuşmalardan sonra meydana gelen katletme olayının baş so
rumlusu da ortadadır. İbrahim’in intihar ettiği yalanını düzen ve yukarda- 
ki cümlelerin sahibi olan kişi ve bu konuşmayı okuyup duyan herkes de bi
lir ki, «kendisinin idam ettirilmesi için zorla ifadeler düzdürüldüğünden» 
bahseden, ölmemek için aylarca hastahanede ve hücrelerde her türlü bas
kı, işkence ve provakasyona karşı direnen bir kişi nasıl olur da yukarıdaki 
konuşmadan hemen sonra fikir değiştirip intihar eder? Üstelik bu kişi bir 
komünisttir ve intihar etmenin bir komünist için korkaklık ve proletarya 
davasına ihanet olduğunu söyleyen bir kişidir... Bu yalanlar ve sahtekârlık 
senaryoları çok acemice ve suçluluk telaşı içinde düzülmüştür.

V — 9 Temmuz 1973’te Selimiye’ye tekrar savcılık sorgusuna götürülen 
bu dava sanıklarından Yalçın BÜYÜKDAĞLI ile savcı Yaşar DEĞERLİ ara
sında geçen şu konuşma bile, bu konuşmayı okuyan veya duyan akıl man
tık sahibi herkese hiçbir dedektiflik bilgisini gerektirmeyecek kadar açık bir 
biçimde «suçlunun kim?» olduğunu anlatmaktadır. Konuşma şöyle geçmiştir.

Y. BÜYÜKDAĞLI: «İbrahim KAYPAKKAYA yoldaşın öldüğü doğru 
mu?»

Y. DEĞERLİ: «İbrahim kendisi intihar etti biz öldürmedik. İntihar et
tiği zaman da ben İstanbul’daydım, telgrafla haber aldım.»

Arkadaşın sorusuna ve savcı Yaşar DEĞERLI’niyı verdiği cevaba iki nok
tada dikkatinizi çekerim: Birincisi, arkadaş, İbrahim’in ölüp ölmediğini sor
maktadır; savcı ise cevap olarak doğrudan doğruya «kendilerinin öldürme
diğini, intihar ettiğini» söylemektedir. Bir kere, Yalçın BÜYÜKDAĞLI, ölü
mün nasıl olduğunu ve kimijı öldürdüğünü sormamıştır. Sorduğu ölüm ha 
berinin doğru olup olmadığıdır. Savcı Yaşar DEĞERU’nin, sorulmadığı hal
de İbrahim’i kendilerinin öldürmediğini, intihar ettiğini söylemesi suçluluk 
telaşının ve psikolojisinin söylettiği sözlerdir. İkincisi, suçluluk psikolojisi
nin verdiği dürtü ile şecaat arzederken sirkatini söyleyen savcının bu ko
nuşmada suçluluğunu gizlemek için başvurduğu bir yalandır. Çünkü savcı 
Yaşar DEĞERLİ bu konuşmada İbrahim’in öldürüldüğü tarihte İstanbul’da 
olduğunu söylemiştir. Oysa savcı Yaşar DEĞERLİ İstanbul’a 1973 Haziran’ı- 
nm ilk haftasında gelmiş olup, İbrahim ise 16 -18 Mayıs tarihleri arasında, 
yani savcı Yaşar DEĞERLİ Diyarbakır’da iken öldürülmüştür. Savcı Yaşar
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DEĞERLl’nin böyle bir yalana başvurması bile tek başına, İbrahim KAY- 
PAKKAYA’ııın Yaşar DEĞERLl’nin bşamda olduğu bir cinayet şebekesi ta
rafından öldürüldüğünü açıklar.

VI — Ankara Sıkıyönetim’deki başka bir davası nedeni ile 1973 Mayıs 
ayı içerisinde Ankara Sıkıyönetim 3 no’lu cezaevinde bulunan Aslan KI
LIÇ’la, Diyarbakır’dan getirilen THKO sanıklarından Mustafa KARADAĞ 
arasında cezaevinde şu konuşma geçmiştir:

M. KARADAĞ: «Haberin var mı, İbrahim’i Diyarbakır’da öldürdüler.»
A. KILIÇ: «Haberim yok ama sen kesin olarak biliyor musun?»
M. KARADAĞ: «Ben de İbrahim’i ve ölüsünü görmedim. Haberi Diyar

bakır askerî savcılığı ve erlerden duydum. Ayrıca MIT’te beni sorguya çe
ken ismini bilmediğim saçları dökük ve yüzbaşı rütbesinde bir lıakim subay 
sorguya başlarken «daha geçen hafta burada konuşmayan birini gömdük. 
Aynı yolu tutarsan senin de akıbetinin bu olacağından şüphe etmemen için 
bu şahsın adını da sana söyleyeyim: Bu kişi İbrahim KAYPAKKAYA’dır ve 
tanırsın da. Şimdi adam gibi konuş» dedi.

Bu konuşmada sözü edilen MİT görevlisi yüzbaşı rütbesindeki saçları 
dökük Hakim - subay Savcı Yaşar DEĞERLl’dir. Nitekim Aslan KILIÇ ar
kadaş Ankara dönüşü, 1973 Temmuz ayında İstanbul’da tekrar askerî sav
cılığa götürüldüğünde savcı Yaşar DEĞERLİ ile arasında bu konuda şu ko
nuşma geçmiştir:

A. KILIÇ: «İbrahim’i işkence ile öldürdünüz, ona söyletemediğiniz şey
leri benden mi almak istiyorsunuz?»

Y. DEĞERLİ: «İbrahim’i biz öldürmedik; tokyosuna koyduğu jiletle bi
leklerini keserek intihar etti. Hem sen bu haberi nereden duydun?»

A. KILIÇ: «Ankara’da THKO sanıklarından M. KARADAĞ’dan duydum.»
Y. DEĞERLİ: «Ha, evet M. KARADAĞ’m sorgusunu ben yaptım; ama 

sana İbrahim’i bizim öldürdüğümüzü söylemekle yalan söylemiş. Fakat inan
mıyorsan İbrahim’i nasıl tedavi edip iyileştirdiğimizi anlaman için sana has- 
tahanede çekilmiş resimlerini göstereyim; (resimleri göstererek) bak! İb
rahim’i şu halden bu hale getirdik. Biz İbrahim’i ölümden kurtardık; bili
yorsun yakalandığında yaralı idi ve ayağı donmuştu. Hiç böyle ihtimam 
gösterenler onu öldürür mü?»

Son konuşmadan da bir kere daha anlaşılacağı üzere Y. DEĞERLİ tam 
bir suçluluk psikolojisi içerisindedir. Böyle bir telaşla haberin nasıl öğre
nildiğini sormakta, sonra da kendisinin suçluluğunu isbat edercesine, İbra
him’e yaralı iken nasıl ihtimam gösterdiklerinden bahsetmekte, sorgularda
ki canavarlığının açığa çıkmasını önlemek amacıyla kendisini şefkatli bir 
hastabakıcı rolüne sokmaktadır. Kaldı ki İbrahim’i öldürenler, onu, hasta 
iken babalarının hayrına ve Savcı Yaşar DEĞERLl’nin göstermek istediği 
gibi şefkatli oldukları için değil, iyileştirip konuşturabilmek için tedavi et
mişlerdir. Bu iyilik perilerinin ne denli şefkatli olduklarını bugün dünya
da sağır sultan bile duymuştur. Hem, suçluluk psikolojisi içinde olmayan bir 
kimsenin İbrahim’i iyileştirmede özel gayret sarf ettiğinden bahsetmesine, 
hiç yoktan kendini savunmaya kalkışmsaına gerek yoktur.

Savcı Y. DEĞERLİ, İbrahim KAYPAKKAYA yoldaşın tokyosuna sakla
dığı jiletle bileklerini keserek intihar ettiği yalanını söylemiştir. Polis ve 
MIT’ten geçmiş herkes bilir ki, külotlara ve koltuk altlarına kadar aranılan, 
ayakkabıların bükülerek veya pençeleri kesilerek kontrol edildiği, mendil,
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ayakkabı bağı, gözlük, kemer ve toplu iğdenin bile hücreye girişte sanıkla
rın üzerinden alındığı bu yerlere, —önceden konmuş olsa bile— tokyoya ji
let koyarak girilebileceğini söylemek düpedüz yalan söylemektir. Bunu söy
leyen kişi kimi kandıracağını sanmaktadır? Ankara MİT’te, bir arkadaşın 
ayakkabısının pençesindeki lastiğin normalden biraz kaim olması yüzünden 
ayakkabı pençelerinin testere ile ikiye biçildiğini gözlerimizle gördük. Öte 
yandan, sünger olan sandaletlere önceden jilet bile konmuş olsa daha ilk bü- 
küşte içinde değil jilet, kâğıt olup olmadığı bile anlaşılır. Kaldı k,i İbrahim 
KAYPAKKAYA intihar ettiği söylendiği güne kadar demire ve kelepçeye 
vurulmuş olarak ve sürekli gözetim altında bulundurularak askerî hapisha
nede ve gözaltı hücrelerinde kalmış, görevliler dışında hiçbir kimseyle gö
rüş ve temasta bulunmamıştır. Değil hastahane ve gözaltı gibi yerlerde, ha
pishanelerde bile traş için dahi olsa jilet veya hiçbir kesici veya delici şeyin 
parçası bile verilmemekte, bunun için sık sık aramalar yapılmaktadır. Sü
rekli gözaltında ve bağlı olarak tutulan, hiç kimseyle teması olmayan İbra
him KAYPAKKAYA jileti nereden sağlamıştır acaba? Gökten zembille mi 
inmiştir jilet? Yüzümüze bu şekilde söylenen bu yalanlar suçluluk telaşı ile 
olsa gerek çok acemice hazırlanmıştır. Dosyadaki intihar kılıflarının ise ne 
tür uydurmalar olduğunu şu ana kadar öğrenebilmiş değiliz.

VII — Savcı Y. DEĞERLİ iddianamede, «İbrahim KAYPAKKAYA’nın 
intiharından önce yapmış olduğumuz sorgusunda her ne kadar Örgütsel faa 
liyetleri konusunda ketum davranmış ise de; ...» diyerek, sorgulama sırasın
da öldürülen İbrahim yoldaşı bir polis vc MİT görevlisi gibi bizzat kendisi
nin sorguladığını belirtmekte, fakat İbrahim’in bu «ketum» davranışı karşı
sında kendisinin neler yaptığını açıklamamaktadır. Fakat polis ve MİT gibi 
yerlerde sorguda «ketum» davranışın sonucunun ne olduğunu bugün bilme
yen yoktur. Yukardaki cümleyi okuyan kime sorulsa, bu «ketum» davranış 
sahibinin sonunun ne olacağını daha sonucu öğrenmeden rahatlıkla söyle
yebilir. İbrahim yoldaşın, hizmet ettiği efendileri adına —kendi deyimiyle— 
«menfur katlinin» baş aktörü Y. DEĞERLİ, bu cümleleri ile şecaat arzede- 
yim derken sirkatini söylemiştir.

VIII — Faşistler, daha yakalandığı ilk andan itibaren yoldaşımız İbra 
him KAYPAKKAYA’ya hunharca davranmışlardır.

Vartinik baskınmından sıyrılarak, yanm saatlik bir yaya yürüyüşten 
sonra Barıkbaşı mezrasına gelen İbrahim KAYPAKKAYA birkaç gün sonra 
burada yakalanmıştır. Barıkbaşı’ndan Kutudere’ye kadar dört saatlik bir 
yol, arkadaşımıza yalın ayak olarak yürütülmüştür. Mirik köyü ile Gökçe 
köyü arasındaki dereden geçen buzlu çay kıvrılarak aktığı için beş altı defa 
yalın ayak geçirttirilmiştir.

Yolda giden köylüler bu durumu görerek diğer köylülere anlatmışlardır. 
Aynı baskından kaçan iki arkadaş buzlara gömüldükleri ve 48 saat dağda 
kaldıkları halde neden ayaklarını üşütmüyorlar da İbrahim KAYPAKKA
YA yarım saatlik mesafede bulunan en yakm köye gittiği halde ayaklarını 
üşütüyor?

Üçüncü bir nokta olarak da iddianamede arkdaşımızm Barıkbaşı’ndan 
Gökçe’ye götürülürken yürümek istemediği ve karların üzerine yattığı belir
tilmektedir. Bu hareketler bir kimsenin yalın ayak karlar üzerinde yürütü
lürken yapacağı hareketlerdir.

Arkadaşımızın ayak parmaklarının kesilmesinden üsteğmen Fehmi AL-
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TINBÎLEK sorumludur ve bu, bizlere yapılan işkencelerin en alçakça olan
larından biridir.

IX — İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş bir komünisttir. (...)
O, bir komünistin intihar etmesinin korkaklık, proletaryanın davasına 

ihanet olduğu bilincinde olan ve bunu yoldaşlarına öğreten bir önderdir.
intihar, ABD emperyalizminin, onların kompradorlarının ve toprak ağa

lan kliğinin temsilcisi savcı Yaşar DEĞERLI’nin iddia ettiği gibi komünist
lerin değil, faşist köpekler, işbirlikçiler ve halk düşmanları gibi korkakla
rın halkımızın devrimci mücadelesinin zafere yaklaştığı günlerde seçecekleri 
bir tercih olacaktır. Stalin yoldaşın önderliğindeki Sovyet Kızıl Ordusu’- 
nun Berlin’e girdiği gün gelmiş geçmiş en büyük faşist köpek Adolf HIT- 
LER’di kendi beynine kurşun sıkan!...

İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş nazi işkence odalarının tavanına kanıy
la «unutma ki, sen bir komünistsin» diye yazarak falakaya her yatırılışmda 
o yazıyı okuyup faşist cellatlara karşı direnen Dimitrov’lann, Naziler ta
rafından kurşuna dizilirken, Alman askerlerine «Ben sizin kurtuluşunuz için 
mücadele ettim. Siz kurtuluşunuzu öldürüyorsunuz» diye bağıran Fransız 
Komünisti George POLİTER’lerin, Nazi kurşunlarına karşı korkusuzca gö
ğüs geren Ernest THELLMANN’ların ve ölümü «Yaşasın Ho Şi MINH» diye
rek göğüsleyen Vietnam kahramanlarının her türlü şart altında son nefes
lerine dek sürdükdükleri mücadelelerin izleyicisidir.

Canını proletaryanın ve halkların kurtuluşuna adamış komünistler, fa
şist zulüm ve baskılardan korkarak intihar etmezler. İntihar tercihini seçe
cek olanlar, bizzat halkın devrimci mücadelesinden korktukları için zulme
den faşist köpeklerdir!

işte bütün bu somut gerçeklerden ötürüdür ki, önderimiz İbrahim KAY
PAKKAYA yoldaş intihar etmez ve etmemiştir. ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR! (...)

Yukarıda özetini sunduğumuz dilekçenin altında şu imzalar vardır.
Tutuklu Sanıklar:
Arslan KILIÇ, Yalçın BÜYÜKDAĞLI, Muhsin CAN1K, İbrahim GÜL- 

GEÇ, Ayşe İSMAİL, İsmail ÖZBAY, Celâl ERDOĞMUŞ, İbrahim Halil AK- 
YOL, Baki İŞÇİ, Muzaffer ORUÇOĞLU, Zeki ŞERİT, Nezihe BAHAR, Niza 
mettin KARAKOÇ, Ali ŞENCI, Gürsel BEZEK, Fatma EREZ, Hüseyin TE
KİN, İsmail ERDOĞAN, Ali TAŞYAPAN, Sami SARI, Davut KURUN, En
gin GİRAY, Feryal SARIOĞULLARI, Kemal BAHAR, Ali TURAN, Musa 
SÖĞÜT, Mümtaz ÇELTİK, Hikmet ŞENSES, Süleyman YEŞİL, Güner ALA- 
KOÇ, Ünsal ALANYA, Mukaddes ERDOĞDU, Seyithan DOKAY, Hayrettin 
İPEK, Hüseyin AÇIKGÖZ, irfan ÇELİK.

»

Bu dilekçeye ne mahkeme tarafından ne de savcı tarafından ne 
o celse ne de ondan sonra hiçbir cevap verilmedi.

1973 Kasım ve Aralık aylarında, Ankara’da yayınlanan YENİ HALK
ÇI gazetesi, 12 Mart faşizmi döneminde yapılan işkenceler ve işkence 
yapanlar konusunda belgesel bir yazı dizisi yayınlamaya başladı. Bu 
gazetenin 3 Aralık 1973 günkü nüshasında, Ankara Sıkıyönetim 3 No. 
lu Mahkemesinde yargılanan ŞAFAK davası sanığı Nuri ÇOLAKOĞLU’- 
nun, kendine yapılan işkence ve işkence yapanlar konusunda mahke
meye vermiş olduğu bir dilekçe yayınlandı. Nuri ÇOLAKOGLU dilekçe
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sinde, kendisinin Nisan 1972’de yakalandığını, iki ay MİT ve Ankara 
Emniyet 1. Şube altıncı katındaki hücrelerde işkenceye uğradığını, ken
disine Ankara Emniyet 1. Şube altıncı katında işkence yapanların ba
şında Diyarbakır’dan özel olarak gelmiş olan Yaşar DEĞERLİ adlı bir 
askerî savcının olduğunu söylüyorda. TKP (M-L) - TİKKO - TMLGB Da
vasının 4 Aralık 1973 günkü duruşmasında, sanık müdafilerinden avu
kat Şükrü KALEAĞASI ve avukat İsmail Hakkı ALTAN mahkemeye, 
arka arkaya ve ayrı ayrı birer dilekçe vererek bu davanın savcısı Yaşar 
DEĞERLİ'nin iddia makamından çekilmesi talebinde bulundular. Müda
fii avukatlardan Şükrü KALEAĞASI talebinde, sadece bu dava sanık
larının değil, Diyarbakır’da Sıkıyönetimce gözaltına alınan herkesin bu 
davanın savcısı YAŞAR DEĞERLİ hakkında işkence yaptığı iddiasında 
bulunduklarını ve bunların mahkeme tutanaklarına geçmiş olduğunu; 
kendisinin dava dosyasını ve iddianameyi tetkik etmesi sonucu savcı 
Yaşar DEĞERLİ hakkında bu davayı açarken dava sanıklarına karşı düş
manca bir tutum içinde olduğu kanaatine vardığını ve savcının halen 
duruşmalarda sanıklara karşı gösterdiği davranışlarının da bu kanaati
ni teyit ettiğini; hatta savcının bu davranışlarının, sanıkların 6 Kasım 
1973 günkü okudukları dilekçede belirtilen İbrahim KAYPAKKAYA’yı 
öldürme suçunu işlemiş olma psikozunun verdiği bir hava içinde oldu
ğunu öne sürdü.

Avukat İsmail Hakkı ALTAN ise talebinde, 3 Aralık 1973 günkü 
YENİ HALKÇI gazetesinde Yaşar DEĞERLİ hakkında, Ankara’da başka 
bir davada yargılanan başka bir sanığın mahkemeye verdiği dilekçeyi; 
keza Ankara Sıkıyönetim Mahkemelerinde yargılanan Ferit İLSEVER 
adlı bir sanığın, yargılanmakta olduğu mahkemeye verdiği, Türkiye'de 
çeşitli şehirlerde işkence yapılan yerlerin ve işkence yapanların listesi
ni belirten dilekçesinde, Diyarbakır Sıkıyönetim bölgesinde işkence ya
panların listesinin baş kısmında Yaşar DEĞERLİ’nin ismini zikrettiğini; 
bu savcı hakkında öne sürülen bütün bu iddiaların tesadüf olamayaca
ğını belirtti (TİİKP davasının, bugünlerde kitap olarak basılmış savun
masının baş kısmında verilen Sıkıyönetim döneminde Türkiye’de iş
kence yapılan yerleri ve işkence yapanları belirten listenin, Diyarba
kır’da işkence yapanlar bölümünün baş kısmında da Yaşar DEĞERLİ’
nin adı verilmiştir).

Aynı duruşma, müdafii avukatların kendisi hakkındaki taleplerine 
ne diyeceğini soran mahkemeye savcı Yaşar DEĞERLİ, sadece duruş
ma tutanaklarına geçmiş olan şu sözleri söyledi: «Hakkımızda gerek 
bu dava sanıkları, gerek başka dava sanıkları, gerek YENİ HALKÇI adlı 
maksatlı yayın yapan gazete ve gerekse bu davanın avukatları tarafın
dan öne sürülen iddiaların hepsi yalan ve iftiradan ibarettir. Her ne

62



şart altında olursa olsun son Türk devletini yıkmaya teşebbüs etmiş 
olan bu anarşistlerin davasını sonuna kadar yürütmekte kararlı oldu
ğumuzu heyetinize arzederiz.» (TKP (M-L) - TİKKO - TMLGB Davası du
ruşma zabıtları, s: 33)

TKP (M-L) Davasının 2 Temmuz 1974 günkü duruşmasında sorgu 
veren bu davanın Diyarbakır Sıkıyönetim makamlarınca sorgusu yapıl
mış sanıklarından ve Siverek İlkokulu öğretmenlerinden Fatma EREZ, 
sorgusu sırasında mahkeme heyetinin bir sorusuna karşıılk olarak ver
diği ve duruşma zabıtlarına geçen şu sözleri söylemiştir: «Duruşmala
rın başında İbrahim KAYPAKKAYA’nın savcı Yaşar DEĞERLİ tarafın
dan öldürülüp öldürülmediğinin sorulmasına mahkeme heyeti müsaade 
etmediği için mahkemeye hüviyetimi bildirmedim. Ben Diyarbakır Sıkı- 
yönetimince tutuklandığımda İbrahim KAYPAKKAYA hastanede bulu
nuyordu. Beni de hastanenin başka bir odasına koymuşlardı. Odaları
mız yanyana idi. İbrahim kimseyle görüştürülümüyordu. Yalnız savcı 
Yaşar DEĞERLİ ve görevliler girebiliyordu. Birgün savcının İbrahim 
KAYPAKKAYA’nın odasına geldiğini, İbrahim’in bulunduğu odadan sav
cının, «Seni ben öldüreceğim, ölümün benim elimden olacaktır» diye 
bağırdığını, İbrahim’in ise ondan daha çok bağırarak, «Ben senden ve 
büyüklerinden korkmuyorum, ölümden de korkmuyorum» şeklinde ce
vap verdiğini duydum... «(TKP (M-L)-TİKKO Davası duruşma zabıtları, 
s: 340).

Savcı Yaşar DEĞERLİ, aynı celse, «sanık sorgusuna ve beyanlarına 
karşı ne diyeceği»ni soran mahkeme heyetine, «söyliyecek bir şeyimiz 
yoktur» şeklinde cevap vermiştir.

Savcı Yaşar DEĞERLİ, yukardaki cevabından da anlaşılacağı üzere, 
işkence yaptığını ispatlamak üzere öne sürülmüş bir sürü delilin hiç 
birine cevap vermemiş, verememiş ve vermekten İsrarla kaçınmıştır.

Diyarbakır Sıkıyöntim Komutanlığı, İbrahim’in öldürüldüğü tarih
te, Genel Kurmay Başkanlığı, K.K. Komutanlığı ve Birinci Ordu Komu- 
tanlığı’na gönderdiği ve yukarda metinini, tarihini ve numarasını belirt
tiğimiz «Mesaj Formu»nda, İbrahim KAYPAKKAYA’nın «intihar e t t iğ i
ni ve bu işi «jiletle sol bileğini keserek» yaptığını söylüyor. Savcı Ya
şar DEĞERLİ ise, TKP (M-L) davası sanıklarının İstanbul’da yakalananla
rının sorgusunu almak üzere İstanbul’a geldiği 1973 Haziran ayında, 
sorgulama yaparken, İstanbul’da yakalanan sanıklarını birçoğuna, İb
rahim’in. «tokyosuna sakladığı jiletle intihar ettiği»ni söylemiştir.

İbrahim KAYPAKKAYA’nın ölümünden hemen sonra öldüğüne dair, 
hücresinde, Diyarbakır Askeri Hastanesinde görevli Tabib Yarbay Or
han EROĞLU, Tabib Binbaşı Sadettin DEMİRAY ve Askeri savcı Hakim 
Kd. Binbaşı Nejat ÖZTAŞKENT tarafından bir «KEŞİF ve ÖLÜ MUAYE
NE TUTANAĞI» (TKP (M-L) Dava dosyası, Klâsör No: 111, Dosya No: 2)
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tutulmuştur: bu tutanakta, İbrahim’in bileğini kestiği söylenen hücredf 
jile t veya jile t parçası veyahut da kesici herhangi bir aletin bulundu 
ğuna dair hiçbir kayda rastlanmamaktadır. Bu tutanakta, hücrenin duru 
mu, hücrede arama yapıldığı ve bu aramada bulunan şeyler, ölünün du 
rumu ve hücrede bulunn eşyalar tek tek belirtilmektedir. Fakat, ölüm 
den hemen sonra tutulduğu belirtilen bu tutanakta, hücrede yapılat 
arama sonucu bulunan şeyler arasında, jilet veya kesici, delici... vb 
bir alet yoktur.

İbrahim’i öldüren faşistler, bu cinayetlerine intihar süsü verebil 
mek için mizanseni tamamlamak amacıyla bir de düzmece «OTOPS 
RAPORU» düzenletmişlerdir emirlerindeki adamlarına. Fakat bu düz 
meçe rapor da bile ölüm olayının işkence altında olduğunu örtbas ede 
meyecek tesbitler vardır. TKP (M-L) - TİKKO - TMLGB Davası dosyas 
3. klasör, 2. dosyada bulunan «OTOPSİ RAPORU»nun ilk sayfasındak 
«HARİCİ MUAYENE» başlıklı bölümünde aynen şöyle denmektedir 
«...ölünün, her iki omuz ve uylukları üzerinde, ölüm anında veya ölüm 
den çokaz bir müddet önce husule gelebilecek nitelikte müteaddit eki 
mozlar görüldü». Raporun, bu cümleden hemen sonra gelen kısmında 
bu işkence veya «darp» izlerinin (latince söylenişiyle «ekimozların») 
ölünün, «ölüm anından önce veya ölüm anında kendisini herhangi bir ye 
re çarpmış olmasından meydana gelebileceği» gibi bir kayıt konulmuş 
sa da, intihar ettiği iddia edilen anda İbrahim’in sol kol bileğinden vî 
ayaklarından karyolaya zincirle bağlı olduğu gerçeği gözönünde tutu 
lursa, bu kaydın, işkence izlerini («ekimozları») örtbas etmek, yani ola 
ya intihar süsü vermek (ama bunu da, düzmece otopsi raporuna ger 
çek havası verebilmek için sahte ihtimallerle süsleyerek yapmak 
amacıyla konduğu hemen anlaşılır. Faşistlerin, İbrahim’in ölüsünü ba 
basına vermemeleri, adli tıbba götürülmesini engellemeleri bile tel 
başına otopsinin düzmece olduğunun anlaşılmasına yeter.

Bütün bu anlattıklarımız göstermektedir ki, 12 Mart faşistleri İb 
rahim KAYPAKKAYA’yı işkence altında katletmişlerdir. İbrahim KAY 
PAKKAYA’nın öldürülmesi olayı hakkında soruşturma yapmaya, olayı 
aydınlık getirmeye veya en azından bu olay üzerinde şöyle veya böyle 
durmaya, bugüne kadar kimse cesaret edememiştir.

12 Mart faşizmi binlerce devrimciyi, binlerce yurtsever aydın vî 
genci, binlerce işçiyi, köylüyü ve faşizme karşı çıkan halktan unsurlar 
işkence tezgahlarına yatırdı; devrimcilere, yurtsever aydınlara vî 
gençlere, işçilere, köylülere ve faşizme karşı çıkan herkese yapılan bı 
işkencelerde kullanılan metodlar, İran'da, Yunanistan’da, İspanya’da 
Vietnam’da, Brezilya ve Uruguay’da, Mozambik ve Angola'da Amerikar 
emperyalizmine ve onun işbirlikçilerine karşı savaşan devrimcilere v( 
yurtseverlere uygulanan işkence metodları ile aynıydı.
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İşkence, faşistlerin sandığı gibi o kadar güçlü bir araç değildir. 
Bunu, faşistlerin işkencelerine yiğitçe göğüs geren sayısız devrimcinin, 
sayısız isimsiz kahramanın işkencehanelerdeki direnişleri, faşistlerin 
bütün işkencelerine ve kurşunlamalarına rağmen devrimci fikirlerin 
hergün daha çok yayılmasını önleyememeleri yüzlerce defa ispatlamış
tır ve her geçen gün daha çok ispatlamaktadır. İşkence, hakim sınıfların 
halkın mücadelesi karşısındaki zorbalığının ve çaresizliğinin eseridir ve 
onların aczini gösterir, yıkılışlarını hızlandırır. Devrimcilere gelince, 
işkence gerçek devrimcileri çelikleştirir; onların halkımıza bağlılığını 
ve halk düşmanlarına karşı kinlerini biler.

Bugün devrimci fikirlerin tohumları halkımızın bağrına ekilmiştir; 
ve, faşistlerin işkence tezgahlarında, darağaçlarında, evlerde, sokaklar
da, köylerde öldürdükleri devrimcilerin, halkımızın bu yiğit evlatlarının 
kanlarıyla sulanan bu tohumlar mutlaka çiçek açacaktır.

İbrahim Kaypakkaya olayı hakkında şimdiye kadar edinebildiğimiz 
bilgiler bunlardır. Tekrar edelim bu siyasi cinayetin bütün yönleriyle 
açıklığa kavuşturulması ve faillerinden hesap sorulması sorunu yalnız 
bizim değil bağımsız ve demokratik bir Türkiye’nin gerçekleşmesini öz
leyen tüm yurtseverlerin sorunudur. Faşizmin cinayetleri karşısında ta
kınılacak olan tutum, yurtseverliğin, demokrasiye bağlılığın ölçütüdür.
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Cağaloğlu — İstanbul
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Eleştiri
0

İLKE"  YAZARLARI 
ŞAKAMI EDİYOR?

İlke Dergisinin son iki sayısında (12. ve 13. sayılar) «Milli Demok
ratik Devrim Hareketinin Eleştirisi» başlıklı bir yazı çıktı. Uzun yazının 
bir kaç kalemden çıktığı anlaşılıyor. Gereksiz tekrarlar var, kimi yerde 
vazı, ciddiye alınabilecek ağırbaşlı siyasi polemik havasına girer gibi 
oluyor, ama genellikle yüzeysel, Marksist formasyon yokluğunu açığa 
vuran küfür edebiyatı. Bunda da orjinallik yok, hep eski teraneler.

İlke yazarları daha önce TİP'e saldırmışlardı. TİP için söyledikleri 
genellikle «Türk Sol»u ya da «Aydınlık, Sosyalist Dergi’de» yapılmış 
olan eleştirilerin tekrarıdır.

Şimdi bize saldırırken de genellikle eskiden «Emek» dergisinde bi
ze yöneltilmiş olan eleştirilerden esinleniyorlar. Yani, TİP’e mi saldıra
caksın, aç Türk Sol’u koleksiyonlarını veryansın et. «MDD Hareketi
ne mi saldıracaksın, aç Emek koleksiyonlarını veryansın et. O kötü, 
bu kötü. Peki sen kimsin? Neredeydin? Ne yaptın! İlke yazarlarından bu 
sorulara cevap bekliyoruz.
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Biz kendi hesabımıza, TİP yönetimine karşı geçmiş yılların koşulla
rında yöneltmeyi gerekli gördüğümüz eleştirileri, bugünün şartlarında, 
temcid pilavı gibi tekrar tekrar ileri sürmeyi doğru bir davranış sayma
maktayız.

İlke yazarlarının polemikte uyguladıkları bu yöntemin, belirli bir 
devrimci açıdan hareket eden, tutarlı bir siyasi çizgiyi savunan Mark
sist eleştiri ile hiçbir ilişiği yoktur. Oysa bugün, sosyalist hareketin to
parlanması, saflarımızda birlik ve dayanışmanın gerçekleştirilmesi bi
rinci meselemizdir. Ve bu aşamada en zararlı şey 12 Mart öncesi dö
neminin keskin sol lafazanlığının, kısır polemikçiliğinin körüklenmesi- 
dir. Ilke’nin yaptığı da bundan başka şey değil. İlke yazarlarının bizi 
çekmek istediği batağa, uyanık davranmayıp da bir saplandık mı, sınıf 
düşmanı bayram edecektir. Ama biz uyanık davranacağız ve düşmanı 
sevindirmeyeceğiz. Onun için sosyalist hareketimizin en acil görevinin, 
bu hareket içindeki, hangi çevreden olursa olsun, tüm sağlam unsurla
rın birlik ve dayanışmasının gerçekleştirilmesi olduğu bilinciyle hare
ket edeceğiz. İlkeye cevabımız bu anlayışla kaleme alınacaktır. Bu, 
kısa ve öz bir cevap olacaktır.

★  ★  ★

İlke yazarlarının iddiası şu: «Milli Demokratik Devrim, kısaca 
MDD hareketi, TİP’in sağ çizgisine bir tepki olarak» ortaya çıkmış; 
«TİP'in devrimci, fedakar, yiğit, genç ve dinamik unsurlarını» bünyesi
ne almış» bu bakımdan MDD hareketi sol unsurları bünyesinde barındı
ran ve sağ amaçlar için sol unsurları harekete geçiren» bir çizgiymiş.

Yani, TİP’in büyük kentlerden Anadolu’nun en ücra köylerine ka
dar uzanan tabanında devrimci, fedekâr, yiğit, genç ve dinamik ne var
sa hepsi bir iki «MDD ideologu» tarafından kandırılmış ve sağ amaçlar 
için harekete sürüklenmiş. Bu «sağ amaçlar» özetle «İşçi sınıfı hareke
tinin bağımsızlığını baltalamak».

«Kukrukçuluk» yani «Sosyalist hareketi küçük burjuvazinin kuy
ruğuna takmak». İlke yazarlarına göre bugün Türkiye’de «İşçi sınıfı sos
yalizmini» savunan, «Sosyalist hareketin bağımsızlığını» koruyan ger
çekten bilimsel sosyalist çizgiyi kendileri temsil etmektedirler. Öyle 
anlaşılıyor ki, bu hakiki sosyalist akımın tüm «sağcı» etkilerden arın
mış olarak ortaya çıkabilmesi için, ClA’nın tezgahladığı 12 Mart fa
şist darbesinin yapılması, «MDD» çisinin de, TİP’lisinin de siyasi cina
yetlerden işkenceye kadar varan faşist terörün türlüsüne uğratılması, 
zindanlara atılması gerekiyormuş. Ve böylece meydana gelen «Sağ» 
etkilerden arınmış ferah ortamda ilkten «Yeniortam gazetesinde« son
ra da «İlke» de ve «Kitle» de bazı «sol» yazarlar kalem oynatmaya baş
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lamışlar ve «İşçi sınıfı sosyalizminin» ideolojisini savunmuşlar, fa
şizmin elini kolunu bağladığı «MDD»çilerin ve TİP'lilerin «sağ» görüş
lerine saldırarak onları yerle bir etmişler. Ve bununla da kalmayarak, 
siyasi affın kanunlaşmasından bir kaç gün önce, yangından mal kaçırır
casına, bir parti de kurmuşlar. Ve böylelikle Türkiye işçi sınıfı gerçek 
siyasi örgütüne kavuşmuş. İlke yazarları işte buna inanmamızı istiyor.

Şaka mı ediyorsunuz İlke yazarları? Sosyalizm konusunda Türkiye 
bastonuz dolaşılacak köpeksiz köy değildir. 12 Mart döneminde size 
öyle gelmiş olabilir ama yanıldığınız açık. Türkiye'de safları durmadan 
sıklaşan dört milyonluk bir işçi sınıfı var. Bu sınıf tarihi görevini her 
geçen gün daha iyi kavramaktadır. Ve şimdiden akla karayı ayırdedebi- 
lecek bilinç düzeyindedir. Türkiye’de devrimci hareketin sarstığı ve 12 
Mart faşizminin de iyice uyandırdığı bir yoksul köylülük kitlesi var. 
Bu ülkede işçi sınıfının olsun, yoksul köylülüğün olsun, kendi sosyalist 
partisiyle toplumsal gelişmeye yön vereceği noktaya hızla ulaşmakta
yız. Tarihimizin bir dönüm noktasını oluşturacak böyle bir gelişme 12 
Mart sosyalizminin burjuva kökenli aydınlarının eseri olabilir mi? Bu 
aydınlar iddiacılıklarıyla kendilerini gülünç duruma sokacaklarına, çiz
meyi aşmadan, devrimci alçakgönüllülükle, güçleri yettiğince sosya
list hareketin birlik ve dayanışması için çalışırlarsa akıllılık ederler.

«12 Mart sosyalizmi» diyoruz. Neyi kasettiğimizi açıklayalım. Biz, 
12 Mart döneminde legalitede yazı yazdınız diye sizi eleştirmiyoruz. 
Bir sosyalist ne kadar sınırlı olursa olsun yazı yazma olanaklarını kul
lanmakla yükümlüdür. Bu bir görevdir. Ama başkalarına tanınmaya bu 
olanakları sen devrimci hareketin ideolojik temellerine saldırmak için 
kullandın mı, faşizmin boy hedefi olan proleter devrimcilerine çamur 
attın mı? O zaman iş değişir. O zaman sana «12 Mart sosyalizminin 
icazetli yazarı» derler.

★ ★ ★

Şu «Kuyrukçuluk» isnadı üzerinde kısaca duralım: Eğer İlke yazar
larının dediği gibi, «MDD ideologları» sosyalist hareketi küçük burju
vazinin kuyruğu haline getirmeye kalktılarsa, bundan küçük buriuvaları 
da haberdar etsinler ki, onların bize karşı davranışları ona göre ol
sun. Gövde kuyruğuna karşı daha insaflı davransın!

Türkiye’de küçük burjuva hareketinin iki kolu var. Parlamenter kol 
ve parlamento dışı kol. Parlamenter kolun başlıca temsilcisi Ecevit ön
derliğindeki CHP’dir. CHP sözcüleri ve özellikle Ecevit'in bize karşı tu
tumu bellidir. Biz, küçük burjuvazinin kendi siyasi örgütü ile politika 
alanında yerini alması ve siyasi gelişmeyi gücüyle orantılı olarak etki
lemesi demokrasinin gereğidir diyoruz. İşçi sınıfı içinde, yoksul köylü
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lük için de aynı şeyi söylüyoruz. Ama Ecevit’in «çağdışı kalmış teoris 
yen»likten «CIA ajanlığı» na kadar bize savurmadığı küfür yok. Ama 
aynı Ecevit, İlke yazarları söz konusu olduğu zaman, birdenbire pek 
anlayışlı, pek uygar bir dil kullanıyor. Onları sosyalist parti üzerine tar
tışmalarını pek «seviyeli» buluyor. «Hadi aslanım göreyim seni» dere
sine sırtlarını sıvazlıyor .Acaba bu farklı tutum nedendir? Bizim «Kuy- 
rukçu» olmamızdan İlkecilerin «İşçi sınıfının bağımsızlığının savunucu
su» olmalarından mıdır? Bu ne biçim gövde - kuyruk ilişkisi? Evet, İlke 
yazarları uyarsınlar CHP’lileri de gövde kuyruğa karşı daha insaflı ol
sun.

Bir de küçük burjuva radikalizminin parlamento dışı kolu var. Bun
lar 12 Mart darbesinden önce, Devrim Gazetesi çevresinde toplanmış
lardı. Bu ikinci kolun faşist terörün hedefi olduğu bilinir. Bizim bu 
ikinci kola karşı tutumunuz da emperaylizme ve feodalizme karşı bir 
yurtsever güçbirliğin tutumuydu. Peki onların bize karşı tutumu ne ol
muştur? Açın Madanoğlu dosyasını. Meğer bizim radikaller iktidardaki 
Demirel’den çok bizimle uğraşmışlar, bize muhalefet etmişler. Başlıca 
çabaları Milli Demokratik Devrim stratejisini benimsemiş olan proleter 
devrimcilerini ayartıp kendi saflarına almak olmuştur. Bunda pek başa
rılı oldukları söylenemez.

Burada da gövde kuyruğa insafsızlık ediyor. Burada da İlke yazar
larına radikalleri uyarmak, onlarla bizim aramızı bulmak düşüyor.

★ ★ ★

İlke yazarları bizim ulusal değerlere sahip çıkmamızı, milli guru
ru olumlu bir şey saymamızı sosyalizme aykırı bir tutum sayıyorlar. Ay
dın zümrenin asker koluna hitab ederek ulusal bağımsızlık konusu üze
rinde ajitasyon yapmamızı yadırgıyorlar. Onlara göre bu da «Küçük bur
juva kuyrukçuluğunun» bir tezahürüdür, «Asker-sivil aydın zümre şak
şakçılığıdır» «Kemalizm övgücülüğüdür» vb. vb.

«Vatan», «Ulus» kavramları elbette ki burjuvazinin devrimci çağın
da feodallerle savaşırken ileri sürdüğü ve savunduğu kavramlardır. O 
çağda ulus bayrağını milli burjuvazi yükseltiyor ve toplumun tüm ileri
ci güçlerini peşine takarak bağımsızlık ve demokrasiyi gerçekleştiri
yor. Ama bugün artık, özellikle Türkiye gibi sömürülen ülkelerde de
mokratik devrime önderlik edebilecek bir m illi burjuvazi yoktur. Bur
juvazi, bu emperyalizm çağında, herşeyi, bu arada ulusal değerleri de 
dolarla trampa etmeye hazırdır. Burjuvazi ulusal ve demokratik değer
leri «geminin bordasından denize atmıştır». Ve bu çağda ulus bayrağı
nı yükseltip ilerilere taşıma görevi artık proleteryaya ve onun siyasi

69



örgütüne düşmektedir. Kim bunu göremlyorsa ne Marksist ulus kavra
mım, ne de demokratik devrimin niteliğini anlamamıştır.

M illi gurura sahip çıkmamıza gelince, biz proleter devrimcileri ola
rak, Marksist olarak ulusal kültürümüzde, tarihimizde ilerici ne varsa 
ona sahip çıkar, onunla gurur duyarız. Biz Lenin ile birlikte «Yürekleri
miz milli grurula doludur» diyoruz. Ve kim ulusal değerlere sahip çık
mıyor, «Milli Gurur» kötü şeydir, «faşizme götürür» falan diyorsa, o 
proleter enternasyonalisti değildir, Marksizmden nasibi olmayan bir 
kozmopolittir.

Burada Şevki Akşit arkadaşımızın 1969 da genç devrimcilerle bir 
söyleşi esnasında bu konuyla ilgili sözlerini hatırlamanın gereği var. 
Akşit arkadaş sosyalistlerin ulusal değerlere sahip çıkmaları zorunlu
luğunu şöyle ifade ediyordu:

«Bize uzun yıllar «Rus casusu» dendi. Gericiler bize, o kadar de- 
diki bunu, biz bile telkin altında kaldık «acaba gerçekten öyle miyiz?» 
diye kendi kendine soranlarımız bile oldu. Çevremize ürkek bakışlarla 
bakıyorduk. Bizi sindirebilmişlerdi. «Vatan», «Millet» «milli gurur» bun
lar hep burjuvazinin laflarıydı. Bunlar enternasyonalisin ağzına yakış
mazdı. Burjuvazi eskiden Batı’da feodallerle savaşırken bunları ileri 
sürmemişler miydi?

«Derken baktık ki bizim burjuvazi vatanı parsellemiş Amerikan sa
tıyor Yanke’nin önünde iki büklüm temenna ediyor. Silkindik. Kendimi
ze geldik. Vatana, millete birisi sahip çıkacaktı. O da bizdik, biz sosya
listler. Bütün dünyada sömürülen ülkelerde ulus bayrağını yükselte
rek emperyalizme karşı savaşan bizim gibilerdi. Burjuvazinin artık mil- 
lici yanı kalmamıştı. Burjuvazi satılmıştı, gayrı-milli idi.

«Derken «Bağımsız Türkiye» sloğanı ortaya attık. Memleket ye
rinden oynadı. Türkiye'nin tarihini biz yazar olduk. Şimdi bazı sol sek- 
ker gevezeler ulusal değerlere sahip çıkmayı gerici bir şey proleter 
enternasyonalizmine aykırı birşey gibi göstermeye yelteniyorlar. Tam 
tersine ikisi birbirleriyle bağdaşır, birbirini tamamlar.

«Uyanık olalım! Bu sekter gevezeler bizi yeniden tecrit etmeye, 
«Rus casusu» ürkekliğine itmeye çalışıyorlar. Ulusal bağımsızlık dava
mızın en tutarlı en yiğit savaşçıları olduğumuz ölçüde, Vatan satıcıla
rının maskesini düşürdüğümüz, ulusal değerlerimize sahip çıkmayı bil
diğimiz ölçüde Türkiye’yi sosyalist devrime yaklaştırmış oluruz».

Asker aydınlar arasında ulusal bağımsızlık «Mustafa Kemal istik- 
lalciliği» konusunda ajitasyon yapmamıza gelince: Bütün alanlarda, top
lumun bütün kumrularında ilerici nitelikte, bağımsızlık ve demokrasi 
uğruna ajitasyon ve propaganda yapmak proleter devrimcilerinin gö
revidir. Biz asker aydına «Sen ilk başarılı M illi Kurtuluş savaşını ver
miş olan bir ordunun istiklalci geleneğini sürdürmekle yükümlüsün,
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dedik. Bu ordunun geçmişinde bir Çanakkale var. Tarihin kaydettiği en 
büyük savaşlardan biridir Çanakkale. Çanakkale’de Ingiliz, Fransızı ge
çirmemekle bu ordu 1917 Ekim devrimini hazırlayan bir etkeni meyda
na getirmiştir, dedik. Böylesine büyük tarihi olaylarda rol oynamışsın- 
dır sen, nasıl olur da emperyalizmin maşası Güney Amerika orduları
nın kendi halkına düşman operet subaylarının durumuna düşebilirsin? 
Toparlan ve Mustafa Kemal istiklalciliğine sahip çık» dedik. Asker ay
dınlar içinde devrimcilerin bu uyarılarına kulak verenler eksik değildi. 
12 Mart faşist darbesinden sonra bine yakın yurtsever subayın tutuk
lanması, binlercesinin Ordu’dan ihraç edilmesi, en ücra görevlere sürül
mesi bunu gösterir.

İlke yazarları bu cinsten ajitasyona karşıdırlar. Özellikle Çanakka
le savaşı hakkındaki sözlerimize takılıyorlar. Şöyle diyorlar: «...1915’de 
biten Çanakkale’nin 1917’deki Ekim devrimine ne gibi bir katkısı oldu
ğunu tabii anlayamıyoruz İşte «Millici» bir ajitasyon daha...» (Sayı 12, 
sayfa 72)

Bu cevap karşısında sular durur; Çanakkale’de İngiliz, Fransız em
peryalistlerinin birinci hedefi mütefikleri Çarlık Rusya’sı ile sıcak de
nizden bağlantı kurmaktı. Kuzeyden bağlantıyı kışın Don kesiyordu, sı
cak mevsimde de Alman denizaltıları vardı. Oysa Akdeniz bir mütte
fik gölü durumundaydı. Çarlık Rusya’sının en zayıf yanı silah sanayim
den yoksun oluşuydu. Doğu cephesinde Rus kumanlığının yedi askeri 
bir tüfekle ateş hattına sürmek zorunda kaldığı oluyordu. Boğazlar yo
lu açıldığı anda Rusya’ya bol bol silah ve cephane sokulacak ve Çarlık 
yönetimi güçlendirilmiş olacaktı.

O günlerde Lenin «Hangi savaşta olursa olsun Çarlığın yenilgisini 
istemeden, Rusların vatanlarını savunamıyacaklarını ve bunun büyük 
Rusya’da yaşayanların onda dokuzu için şerrin ehveni olduğunu» söylü
yordu.

Türklerin Çanakkale’yi başarıyla savunmaları (bir avuç toprak üze
rinde iki taraftan yarım milyon insan ölmüştür) ve sıcak deniz yolunun 
açılmaması Çarlık Rusya’sının silahlanma konusunda zayıf durumunun 
savaşın sonuna dek sürmesini ve Rusların doğu cephesinde büyük ye
nilgilere uğramasını sağlıyan bir etkendir. Ve «hangi savaşta olursa ol
sun çarlığın yenilgisi» devrimin koşullarını hazırlamıştır. Çanakkale sa
vaşı 1915 de bitti, ama müteffik gemileri boğazlardan ancak 1918 de 
savaşın bitiminde geçebildiler. O zaman da iş işten geçmişti.

Biz toplumsal hayatın bütün alanlarında, hangisi olursa olsun bü
tün kuruluşlarda devrimci çalışmayı ajitasyon ve propağandayı görev 
sayarız. Bu, dün olduğu gibi bugün de böyledir. Ancak şu anda özel
likle belirtmemiz gereken bir nokta var. Dün, 27 mayısın anıları he
nüz taze iken, asker-sivil aydın zümreden bazı yurtsever unsurların
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Türkiye’de ordu müdahelesinin tarih boyunca hep küçük-burjuva sınır
ları içinde de olsa ilerici nitelik taşıdığı düşüncesiyle, birincisinden 
daha ilerilere giden ikinci bir 27 Mayıs mümkün olabileceğini düşün
mesi bir ölçüye kadar anlayışla karşılanabilirdi. Bugün artık karşılana
maz. Bundan böyle, kemalizmin ileriçi bir anlayışla Türkiye’de ordu mü- 
dahelesiyle işbirlikçi asalak sınıflara karşı, emekçi halkın yararına 
herhangi bir girişim söz konusu olamaz. Türkiye’de bugün bir Spinola 
hareketi, bir yeni 27 Mayıs beklemek hayaldir. Tarih 12 Mart 1971 de 
bir döneme noktayı koymuştur. Bu durumda Türkiye’de asker ya da si
vil her yurtseverin görevi faşist cephenin ordu müdahelesini davet yo
lunda çabalarına kesinlikle karşı çıkmak ve askeri kışlasında tutmak
tır.

Bundan böyle Türkiye toplumunun ileriye doğru gelişmesinin bir 
tek yolu vardır: O İşçi sınıfının siyasi örgütlenmesini başarması ve 
sosyalizmin bilimi ışığında saptayacağı siyasi programını gerçekleştir
mek için tüm emekçi yığınlarını demokratik önderliği altında ortak mü
cadeleye yöneltebilmesi.

★ ★ ★

Sosyalist Parti konusunda da bir ç ift sözümüz var: İlke yazarları 
«MDD ideloglarının» özellikle Mihri Belli arkadaşın parti sorununu kü
çümsediklerini, parti olmadan güçbirliği kurmaya, strateji tartışmaları 
yapmaya kalkıştıklarını söylüyorlar. «Mihri Belli ilk iş olarak proleter- 
yanın partisini kurmalıydı. Neden kurmadı? İşte bütün belâlar bu yüz
den başımıza geldi vb.» anlamında eleştiriler bize yöneltiyorlar.

Burada sözünü ettikleri legal partidir. Legal parti besbelli ki yürür
lükte olan yasalar uyarınca kurulur. «Belli niçin parti kurmadı?» sorusu
nu cevaplandıralım: Kurmadı, çünkü, 141 inci maddeden iki kez hüküm 
giymiş bir sabıyalıydı ve Siyasi Partiler Kanunu uyarınca parti kurmak 
şöyle dursun, bir partiye üye bile yazılamazdı. Mesele bu kadar basit.

Hem proleteryanın partisini kurmak bir kişinin tekelinde mi? Şim
di biz soralım: Başkası, örneğin İlke yazarlarının istismar ettikleri, bay
rak yapmak istedikleri Hikmet Kıvılcımlı arkadaşımız niçin bir parti ça
tısı altında faaliyette bulunmadı. Hem onun mahkûmiyeti 141 inci mad
deden olmadığından, hukuki durumu buna engel değildi, (hiç değilse 
kendisi bu görüşteydi) ve üstelik 1950’lerde kurmuş olduğu Vatan 
Partisi yargılanmış ve beraat etmişti.

İlke yazarları 12 mart öncesi Türkiye’sini İngiltere ya da Fransa 
sayıyorlardı. O dönemde Türkiye'nin düzeni burjuva demokrasisi değil
di, «Filipin demokrasisi» denen anti - demokratik düzendi. Politika (hiç 
parlementer politika) egemen sınıfların ayrı ayrı kesimlerini temsil
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eden statükocu partilerin kapalı av alanıydı. O dönemde İnönü'lerin ön
derliğindeki CHP de küçük burjuva dönüşümcü bir parti olmaktan çok 
uzaktı. TİP varlığına göz yumuluyor idiyse, bu, demokratik görünüşü 
kurtarmak içindi ve TİP’in fazla güçlenmesinin her yoldan önlenmesi 
şartına bağlıydı. Onun için biz Kıvılcımlı arkadaşı parti kurmadı diye 
eleştiriyor değiliz.

Proleter devrimcileri 1969’dan başlayarak kendi siyasi örgütlerini 
bütün engellere rağmen kurmak için hareket geçtiler. Ne yazık ki çok 
oyalandılar. 1970 Ekiminde Ankara’da toplanan Proleter Devrimci Ku
rultay bu yolda kesin adımın atıldığı toplantı oldu. Ama biz hayâle ka
pılmıyorduk. Proleter devrimci bir siyasi çizgiyi tavizsiz izleyen bir 
sosyalist parti şimşekleri üzerine çekecekti. Egemen güçler partiyi 
kapatmak için herşeyi yapacaklardı. Biz partinin provakasyonlara uğra
yacağını ve ergeç kapatılacağını bile bile yolumuzda yürüyorduk. «Dev
rim Zorlaması, Demokratik Zortlama» adlı kitabın yazarının bu dö
nemdeki davranışının örgütün kurulması yolunda çalışmaları baltala
mak olduğunu belirtmeden geçmiyelim.

«İlke» fiilen TSİP’nin organıdır. Sırası gelmişken bu partinin kuru
luşu hakkında ne düşündüğümüzü söyleyelim. Burada en iyisi «İlke»- 
nin kendisini konuşturmak. Bu derginin Mart 1974 tarihli 3. sayısında 
şunlar yazılı:

«Genel af çıkmadan, halen özgürlüklerinden yoksun bulunan sos
yalistler aramıza katılmadan ve işçi sınıfının yolu, yordamı, taktik so
runları, günümüzün tahlili, geçmişin irdelenmesi ve eleştirilmesi üze
rine yapıcı bir diyalog kurulmadan, «alan da kaçan mı» tarzında bir 
partileşmeye gtimek İlke’nin sosyalist anlayışıyla bağdaşmaz. Derlenip 
toparlanmaya en fazla ihtiyaç bulunan bir dönemde işi oldu bittiye ge
tirmek büyük bir tarihi sorumluluktur.» (s. 45)

«İlke »nin bu dediklerine bizim ekleyecek bir şeyimiz yok.
İlke yazarları tutumlarını saptarken dialektiğin zaman ve mekan 

unsurunu gözönünde tutmayı ihmal ediyorlar.
İlke yazarları daha birçok konulara değiniyorlar. Bunların hepsini 

ele almaya değmez.

★ ★ ★

İlke dergisi yazarlarının «MDD çiler» yakıştırmasına gelince, «Türk 
Solu» ve «Aydınlık Sosyalist Dergi» çevresinde toplanan proleter dev
rimcilerini eleştirirken, onlara ad takmakta, «MDD’ciler» demektedir
ler. Bu yakıştırma yeni değil. 1969 yılında «Türk Solu» dergisinde bun
lara verilen cevabı altı yıl sonra yeniden yayınlamanın gereği var. Siya
si polemik alanında karşımıza çıkanların yerlerinde saydıkları göster
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mesi bakımından bu durum ilginçtir. «Türk Solu» nun başyazısı özetle 
şöyle:

«Sosyalizmin bilimini, emperyalizmin vesayeti altında bulunan ve 
feodal ilişkileri hala bağrında barındıran Türkiye gibi bir ülkeye uygu
lamanın sonucu olan Milli Demokratik Devrim temel sloganını benim
seyen proleter devrimcileri hakkında söylenen, özet olarak şudur:

«Onlar (yani proleter devrimciler) küçük burjuva reformistleri 
olan asker-sivil aydın zümrenin (bürokrasinin) öncülüğünde Milli De
mokratik Devrimi savunuyorlar; onun için onlar M illi Demokratik Dev
rimcidirler. ıBiz ise (yani opotünistler) proleteryanın öncülüğünde Sos
yalist Devrimi savunuyoruz; onun için biz sosyalist devrimcileriz vb.

«Bizim, içinde bulunduğumuz tarihi aşamada, sosyalist teorinin 
emrettiği temel sloğanı, Türkiye’yi tam bağımsız ve her türlü feodal 
kalıntılardan arınmış özgür vatandaşlar toplumu anlamında gerçekten 
bir ülke, sosyalist devrimin eşiğine varmış bir ülke durumuna yükselt
meyi amaç edilen Milli Demokratik Devrim temel sloğanım benimsedi
ğimiz ve bu aşamada Sosyalist devrim temel sloganını ileri sürmenin 
bilime ve Türkiye’nin gerçeklerine aykırı bir davranış olduğunu, sol 
gevezelik olduğunu söylediğimiz doğrudur. Ama bizim «milli demokra
tik  devrimciler» olduğumuz yalandır. Aynı mantıkla, geçen yüzyılın or
talarında, Neue Rheinisch Zeitung’da, Avrupa’daki burjuva demokratik 
devrimleri savunuyor diye Marx’i; Rusya’da da 1917 ortalarına kadar 
burjuva demokratik devrim temel sloğanım benimsediler diye bolşe- 
vikleri «burjuva demokratlar» olmakla suçlamak mümkün müdür.

«Hayır, biz «milli demokratik devrimciler» değiliz. Nasıl kı Marx 
da Lenin tarihi gelişmenin belirli bir aşamasında burjuva demokratik 
devrimi savundukları zaman burjuva demokratları değilse.

«Hayır, biz «milli demokratik devrimciler» değiliz. Çünkü hiç bir 
hareket kendini asgari programına göre, içinde bulunduğu tarihi aşa
madaki stratejisine göre adlandıramaz Biz sosyal devrim yolunu, yalnız 
içinde bulunduğumuz aşamada değil, o aşama aşıldıktan sonra da izle
me azminde devrimcileriz. Ta ki toplumumuz sömürünün her çeşidin
den arınmış ola; ta ki gerçekten «imtiyazsız, sınıfsız» toplumun ger
çekten özgür insanı her bakımdan açılıp gelişme olanaklarına kavuş
muş ola...

«Onun için bizim devrimciliğimiz toplumun en devrimci potansiyel 
gücünün, devrim yolunu duraksamasız sonuna kadar izleyecek gücün, 
Türkiye proleteryasının devrimciliğidir. Onun için biz PROLETER DEV
RİMCİLERİYİZ.» (TÜRK SOLU, sayı 89)

Bundan tam altı yıl önce «MDD’ciler» yakıştırması hakkında söyle
diklerimiz işte bunlar. Evet biz MDD'ci değiliz, proleter devrimcileri- 
yiz.
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DEVRİM 
ALİ KAY AH AN 

(1947 - ŞUBAT 1973)

Ali Kayahan, 1947 yılında Balıkesir-Gönen'de doğdu. Gençliğin ba
ğımsızlık ve gerçek demokrasi için mücadelesinin hızlandığı 1968 yılın
da Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız) İnşaat bölümü
ne kaydoldu. Devrimci düşünceleri benimseyerek halkın mücadelesi
nin yanında yer aldı. İşkence altında öldürüldüğü tarih olan 6 Şubat 
1973’e kadar devrimci eylemin içinde mütevazi bir militan olarak gö
revini yerine getirdi. Bir süre İDMMA Öğrenci Birliği ve Fikir Kulübün
de çalıştı. 1969 Aralığına gelindiğinde, faşist kurşunlarıyla öldürülen 
Mehmet Sevinçbüyük ve Battal Mehetoğlu’nun acısını yaşadı. Bu te
rörden yılmayıp onların izlediği yoldan daha azimle ilerlemeyi görev 
saydı. Battal ve Mehmet’in anısı için düzenlenen bir toplantıda yaptı
ğı konuşma özetle şöyledir:

«En derin adaletsizliklerin yer aldığı çifte sömürüye uğrayan ülke
mizde devrimci düşünceyi benimsemenin bir yığın sebebi vardır. Şim
di Battal'ın ve Mehmet’in ölümünden sonra devrimci eyleme daha 
azimle, korkusuzca katılmak için daha çok sebep vardır. Onların yük
seklerde tuttuğu sosyalizm bayrağını yere düşürmemek, Milli Demok
ratik Devrim savaşımızın zaferi için, tam bağımsız ve gerçekten de
mokratik Türkiye için mücadele çağrılarını kulaktan kulağa yaymak, bu
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çağrıların maddi güç haline dönüşmesini sağlamaktır devrimci gönv. 
Ve biz binlerce emekçinin bilincini yükseltmek yolunda yürürken yı
kabilecek engellere karşı en çetin direnmeyi göstererek şehitlerimi:in 
anısına bağlı olmanın gereğini yerine getireceğiz.»

1970-71 yılları DMMA’da devrimcilere siyasi cinayetler, yaralana- 
lar şeklinde uygulanan faşist terörün; Akademi Yöneticilerinin div- 
rimci öğrencilerin ve öğretim üyelerinin akademiyle ilişkilerinin ke li
mesiyle, devrimcilere karşı faşist grupları kışkırtmakla desteklendği 
yıl oldu. Akademi Başkanı Prof. Vakkas Aykut TBMM Bütçe komis'o- 
nunda yaptığı konuşmada: «20 müseccel komünisti okuldan artık, iu- 
zur sağlandı. Bunlar pervasız, cesur ve küstahtırlar. Bunlarla mücadıle 
etmek için en az onlar kadar cesur olmak gerekir.» diyerek bir yancan 
resmi terörü uygularken diğer yandan gerici terörü kışkırttı.

Bu şartlarda, onlarca devrimcinin polise ihbarıyla, gözaltına aın- 
malar, takipler, kaçak durumuna düşmeler sonucu devrimci kadrolada 
önmli bir boşluk doğdu. Ali daha çok sorumluluk alarak bu boşlığu 
doldurdu. 1970 Eyiül’ünde faşistlere karşı direnirken yakalandı. 6136 »a- 
yılı kanuna muhalefetten üç yıl hapse mahkum oldu. En ağır terör sırt
larının hüküm sürdüğü 1970-72 yılları arasında, izlediği siyasi çizgicen 
sapmadan bir devrimci vekar içinde tamamladı hükümlülüğünü. :a- 
şizmin fiili ve ideolojik saldırısı sonucu herkesin her gün yeni görüşfer- 
le ortaya çıktığı şartlarda, o vaktini proleter devrimci bilincini tamım- 
lamakla geçirdi. 1972 Ekiminde meşruten tahliye edildi. 1972 Ekinin
den yakalandığı tarih olan 1973 Şubatına kadarki dört aylık süredefa- 
fizme karşı halkın direnişin örgütlendirilmesi çalışmalarında kendne 
düşeni yaptı.

Ali Kayahan’ın ölüm tarihi kesin olarak belli değildir. Yalnız Şmat 
ayı onun öldürüldüğü tarihtir. Çünkü Ali Kayahan 6 Şubat 1973 ginü 
Haseki durağında pusu kuran siyasi polis ve kontrgerilla adlı kamn- 
suz örgüt tarafından yakalandı, Ali yakalandıktan sonra iki kere koıtr- 
gerillada dava arkadaşlarıyla yüzleştirildi. Ve bundan sonra bir diha 
hiç kimse onu göremedi. O, kontr-gerilla’da konuşmadığı için öldüül- 
dü. Haziran Hareketi davasında yargılanan arkadaşları, O’nun kortr- 
gerillada öldürüldüğünü açıkladılar, cesedinin ailesine verilmesi gerek
tiğini söylediler.

Kontr - gerilla uzmanları, diğer dava arkadaşlarına Ali Kayahm’ı 
ellerinden kaçırdıklarını açıklamışlardı. Bu yalana kendileri de inanna- 
yınca, Sıkıyönetim Mahkemesinde, «Ali Kayahan isminde bir sangın 
gözaltına alınmadığı» yalanına başvurdular. Biz EMEKÇİ dergishin 
ikinci sayısında belgeleri de yayınlayarak Ali Kayahan’ın öldürülrresi 
olayını açıkladık. Halen bu öldürülme olayı ile ilgili soruşturma yaDil- 
mıyor, cesedi halâ ailesine verilmedi. A li’nin cesedi bilinen tek ka
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yıp cesettir. Ali Kayahan’m öldürülmesi ile ilgili soruşturma sürdürül
meli sorumlular mutlaka cezalandırılmalıdır.

ALİ KAYAHAN kontr-gerillada konuşmadığı için öldürüldü. O, dev- 
rimici şerefini yüce tuttu. Halkına inanmaktan, devrimci mücadeleye 
bağlılığından ileri gelen devrimci gururuyla düşmanını yenmesini bildi. 
O, kaya gibi sağlamlığı, devrimciliğinde kurarlılığı ile düşmanlarında 
bile kendine saygı yarattı.

ALİ KAYAHAN, anti - emperyalist ve anti-feodal mücadelede hal
kının kurtuluşu için döğüşen PROLETER DEVRİMCİ HAREKETİN bir ne
feridir. Hareketin gerçek söz sahipleri de ALİ KAYAHAN gibi en ön 
safta dövüşenler ve ölümü küçümseyenlerdir. Onu, ölümünün üçüncü 
yıldönümünde saygıyla anarız. Anısı, mücadelesi ve kişiliği tüm dev
rimcilere ÖNDER olsun!

V. i. Lenin

EM PERYALİZM
KAPİTALİZMİN EN YÜKSEK AÇ AMASI

i SOL t

J. S ta lin

LENİNİZMİN
İLKELERİ

»L_

İstanbul ve Taşra dağıtımı: GE - DA 

Sipariş Adresi: Onur Kitabevi, Zafer çarşısı
Cağaloğlu — İstanbul 

Yenişehir — Ankara
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V.İ.Ü. LENİN

(...) kuyrukçuluk adına dünya devrimci 
pratiğini yanlış göstermeye çalışan sayısız ör
nekler vardır. Örneğin:

«1917 devriminden hemen sonra, o anın 
devrimci görevini, yani burjuva demokratik 
devrimi gerçekleştirme görevini...» Böylece 
sosyalist iktidarın, proleterya iktidarının de
mokratik görevleri ile burjuva demkoratik dev
rim iktidarının yapısını karıştırmaktadır yazar. 
Çünkü devrimi hiçbir zaman işçi sınıfının bir 
iktidar meselesi olarak görmemektedir ve sos
yalist devrime de: Demokratik görevlerinden 
(toprak görevlerinden) ötürü rahatlıkla burju
va - demokratik yaftasını yaptırabilmektedir 
(ilke dergisi, Millî Demokratik Devrim Hare
ketinin Eleştirisi, sayı 12. sayfa 78)

«tike» yazarları bizim Milli Demokratik 
Devrim ile ilgili görüşlerimizi eleştirirken yu
karıda belirtilen suçlamalarda da bulundular. 
Biz, spekülasyon konusu yapılan görüşlerimiz 
hakkmdaki eleştirileri, meselenin doğru konu
lusunu yeniden daha açıklıkla yazarak veya 
bilimsel sosyalizmin ustalarının yazılarına baş
vurarak cevaplamayı, keskin polemik dilinden 
usandığımız bu günün şartlarında en doğru 
ilke saydık. Bu, gözünü sınıf düşmanından a- 
yırmadan yolunda yürüyen proleter devrimci 
hareketimizin, soldan gelen saldırılara karşı 
genellikle benimsediği bir eleştiri uslubudur. 
Bu gereksinmeyle kimin neyi tahrif ettiğini 
hiçbir yanlış anlamaya yer bırakmayacak şe
kilde açıklığa kavuşturan Lenin’in konuyla il
gili bir yazışım yayınlamak zorunda kaldık.

EMEKÇİ

EKİM DEVRİMİNİN 
DÖRDÜNCÜ YILDÖNÜMÜ

25 Ekim (7 Kasımdın dördüncü yıldönümü yaklaşıyor.
O eşsiz gün bizlerden uzaklaştığı oranda Rus proleter devriminin 

önemini daha açıkça görüyor ve bütün olarak eylemimizin pratik tec
rübesinde beliren aksaklıkları daha derinden anlayabiliyoruz.

78



Kısaca, ve doğal olarak, çok yetersiz ve kaba bir şekilde bu önem 
ve tecrübe şöylece özetlenebilir;

Rus devriminin dolaysız ve en önde gelen amacı burjuva-demok- 
ratikdir, yani ortaçağ kalıntılarını yok etmek ve tamamen ortadan kal
dırmak, Rusya’yı bu barbarlıktan, bu utançdan temizlemek ve ülke
mizde kültür ve gelişmenin önüne çıkan bu koca engeli kaldırmak.

Ve haklı olarak gurur duyabiliriz. Yüzyirmibeş yıl kadar önce ba
şarılan Fransız evrimine kıyasla, bu temizliği daha büyük bir kararlı
lıkla ve çok daha hızlı, yiğitçe ve başarılı bir şekilde - ve yığınlara 
yaptığı etki açısından - çok daha yaygın ve köklü bir şekilde gerçek
leştirdik.

Hem anarşistler hem de küçük burjuva demokratlar (yani o ulus
lararası toplumsal tipin Rusya’daki eşi olan Menşevikler ve Sosyal- 
Devrimciler) burjuva-demokratik devrimde sosyalist (yani proleter) 
devrim arasındaki ilişki hakkında bir sürü saçma söz ettiler, hala da 
ediyorlar. Son dört yıl, bizim bu konuya ilişkin olarak Marksizmi yo
rumlamamızın ve önceki devrimlerin tecrübeleri üzerinde yaptığımız 
hesapların tamamen doğru olduğunu ispatlamıştır. Bundan önce kimse
nin yapamadığı işi yaptık: Burjuva-demokratik devrimi yaptık. Bilinçli 
sağlam ve sarsılmaz bir şekilde sosyalist devrime doğru ilerliyoruz 
ve biliyoruz ki bu, burjuva-demokratik devrimden bir Çin Şeddi ile ay
rılmış değildir ve (son çözümlemede) nereye kadar ilerleyebileceği
mizi, bu büyük, ağır işin ne kadarım başaracağımızı ve zaferlerimizi 
pekiştirme işinde ne denli başarılı olacağımızı sadece kavga tespit 
edecektir. Ama bu gün bile - pek çok, bu harap, yitik ve geri ülke açı
sından - toplumun sosyalist değişimi yolunda pek çok şey yapılmış
tır.

Bununla birlikte, devrimimizin, burjuva-demokratik kapsamı hak
kında söyleyeceklerimizi bitirelim. Marksistler bunun ne demek oldu
ğunu anlamalıdırlar. Açıklamak için bir takım ilginç örnekler verelim.

Devrimin burjuva-demokratik kapsamı demek, ülkenin toplumsal 
ilişkileri (düzen, kurumlar vs.) ortaçağlıktan, sertlikten ve derebey
likten arınmıştır demektir.

1917'ye kadar Rusya’da sertliğin başlıca belirtileri, kalıntıları ve 
yaşayan unsurları nelerdi? Krallık, toplumsal tabakalar sistemi; top
raklı mülk sahipliği ve toprağın tasarrufu hakkı, kadınların durumu; 
din ve ulusal baskı. Şu «Augeas» (’) ahırlarından birini alın: Kendi 
burjuva-demokratik devrimlerini yüzyirmibeş yıl, ikiyüzelli küsur yıl 
önce (İngiltere, 1649 tamamlamış daha ileri devletler hala kurtulama
dılar, şu pislikten, temizlenemediler. Yine bu «Augeas» ahırlarından 
birine bakın (yani Rusya’ya - ç.n) tamamen temizlediğimizi görecek
siniz. 25 ekim (7 kasım) 1917’den 5 Ocak 1918’e dek (kurucu Mecli
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sin O  feshedildiği tarih) geçen on hafta içinde, burjuva demokratla
rın ve liberallerin (kadetler) ve küçük burjuva demokratların (menşe- 
vikler ve Sosyalist-devrimclier) işbaşında bulundukları sekiz ay içinde 
yaptıklarından bin kat daha çok şey yaptık bu konuda.

Bu korkaklar, palavracılar, mağrur Nergisler (3) ve küçük Hamlet- 
ler tahta kılıçlarını salladılar ama, krallığı bile yıkamadılar! Kimsenin 
yapamadığı işi yaptık, o krallık pisliğini olduğu gibi temizledik. O es
ki yapının, toplumsal tabakalar sisteminin bir tek taşım, bir tek tuğla
sını sağlam bırakmadık. (İngiltere, Fransa ve Almanya gibi en ileri 
ülkeler bile bugüne kadar o sistemin artıklarını tümüyle temizleyeme
mişlerdi!) Toplumsal tabakalar sisteminin dalbudak salmış köklerini 
-yani toprak ağalığı biçiminde yansıyan derebeylik ve serflik kalın
tılarını- söküp attık. Bizde (Yurt dışında bu gibi tartışmalara girişecek 
bir sürü kalemşor Kadet, Menşevik ve Sosyalist-Devrimci bulunmak
tadır. Büyük Ekim devriminin getirdiği tarımsal reformun «uzun sü
rede» sonuçları ne olabilir, diye «soracaklardır». Şu anda böylesi me
selelerle zaman harcamak istemiyoruz. Çünkü bunu ve buna ilişkin 
olarak ortaya çıkan bir sürü meseleyi kavga sırasında karara bağlıyo
ruz. Ayrıca şu vaka da inkar edilemez: küçük burjuva demokratlar se
kiz ay süreyle toprak ağalarıyla -serflik geleneklerinin muhafızlarıyla- 
uzlaştılar. Biz ise toprak ağalarını ve bunların bütün geleneklerini bir 
kaç hafta içinde Rus topraklarından tamamen sildik.

Dine bakın, kadınlara hak tanınmaması meselesine bakın, Rus 
olmayan uluslara uygulanan baskı ve eşitsizliğe bakın. Bunlar burjuva 
demokratik devrimin sorunlarıdır. Aşağalık küçük burjuva demokrat
lar sekiz ay bunlardan söz ettiler. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin 
hiçbirinde bu sorunlar burjuva-demokratik çizgide tamamen çözüleme
miştir. Bizim ülkemizde ise bunlarını hepsine -Ekim Devrimi yaşaması 
sayesinde- çözüm yolları bulunmuştur. Din ile ciddi olarak savaştık, 
halen de savaşmaktayız. Bütün Rus olmayan uluslara kendi cumhuri
yetlerini kurma hakkı tanıdık, ya da bağımsız bölgeler verdik. Artık 
Rusya’da kadınlara hak ve cinslere eşitlik tanımayan o adi, alçakça, 
rezil durum sözkonusu değildir. Ama istisnasız bütün diğer ülkelerde 
tamahkar burjuvazi, aptal, korkak küçük burjuvazi o tiksindirici dere
beylik ve orta çağ kalıntılarını canlandırmaktadır.

İşte bunların hepsi burjuva demokratik devrimin kapsamıdır. 
Yüzelli ve ikiyüzelli yıl önce o devrimin (yada devrimlerin, eğer her 
ulusun devrimini genel bir türün değişik bir biçimi olarak alırsak) ile
rici önderleri insanlığı, ortaçağ düzeninden kadın-erkek eşitsizliğinden, 
bir dine yada ötekine (yada «dinsel fikirlere», genellikle «Kilise»ye) 
devletin tanıdığı imtiyazlardan ve ulusal eşitsizlikten kurtaracaklarına 
söz vermişlerdi. Söz verdiler ama, sözlerinde durmadılar, duramaz
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lardı, çünkü «kutsal özel mülkiyet hakkı»na karşı besledikleri «saygı» 
kendilerini engelliyordu. Bizim proleter devrimimiz ortaçağcılığa -üç 
misli daha meşum- ve «kutsal özel mülkiyet hakkı»na o meşum «say
gı» duyma illetine yakalanmamıştı.

Ne var ki, burjuva-demokratik devrimin başarılarını Rus halkları 
yararına pekiştirmek amacıyla, daha da ileri gitmek zorundaydık, git
tik de. Bu yolda ilerlerken, burjuva-demokratik devrimin sorunlarını, 
bizim ana ve gerçek proleter - devrimci, sosyalist eylemlerimizin bir 
«yan - ürün»ü olarak çözdük. Her zaman söylemişizdir: Reformlar dev
rimci sınıf kavgasının yan - ürünleridir, burjuva-demokratik reform
ların proleter, yani sosyalist devrimin yan - ürünleri olduğunu söyle
dik ve eylemimizle ispatladık. Bu arada, Kautsky’ler, Hilferding’ler, 
Martov’lar, Chernov’lar, Hillguit'ler, Longuet’ler, Mac Donad’lar, Tu- 
rati’ler ve İki-Buçukluk (4) Marksizmin öteki kahramanları burjuva de
mokratik ve proleter sosyalist devrimler arasındaki bu ilişkiyi anlaya
cak yetenekte değillerdi. Burjuva-demokratik devrim proleter-sosya- 
list devrime dönüşür ve İkincisi ilkinin halledemediği bütün sorunları 
çözer. Proleter-sosyalist devrim burjuva-demokratik devrimin eylemini 
pekiştirir. Proleter-sosyalist devrimin burjuva-demokratik devrimi aş
mak konusunda ne kadar başarılı olacağını kavga, sadece kavga belir
ler.

(Bırakın) can çekişen burjuvazinin köpekleri ve domuzları ve on
ların kuyruğundan tutan küçük-burjuva demokratlar beddua, küfür ve 
alay yağdırsınlar başımıza 4jizim Sovyet sistemini kurma çabalarımız
da terslikler ve hatalar var diye. Sayısız terslikler yüzünden acı çek
tiğimizi bir an bile unutmamaktayız. Dünya tarihinde eşi görülmemiş 
türde bir devlet kurmak gibi bu kadar yeni bir meselede terslikler 
ve hatalar nasıl yapılmaz ki! Terslikleri ve hataları düzeltmek ve -ha
len mükemmel olmaktan çok uzak olan- Sovyet ilkelerinin pratik uy
gulamasını yapmak için azimle çalışacağız. Sovyet devletinin yapımına 
başlamak mutluluğuna eriştik. Böylelikle dünya tarihinde yeni bir ça
ğı -yeni bir sınıfın yönetim çağını- her kapitalist ülkede ezilmiş, ama 
her yerde yeni bir hayata doğru ileri yürüyen, burjuvaziye karşı zafe
re doğru, proletaryanın iktidarına doğru, insanlığın sermayenin, ve em
peryalist savaşların boyunduruğundan kurtulmasına doğru yürüyen sı
nıfın çağını başlatmak görevi izlere düştü. Bundan haklı olarak gurur 
duyuyoruz.

Emperyalist savaşlar bugün bütün dünyaya egemen olan, finans- 
kapitalin uluslararası siyaseti sonucudur. Öyle bir siyaset ki, kaçınıl
maz olarak yeni emperyalist savaşlara yol açacak, bir avuç «gelişmiş» 
ülkenin zayıf geri kalmış ve küçük uluslara uyguladığı ulusa! baskıyı, 
yağma, eşkiyalık ve boğazlamayı kaçınılmaz olarak aşırı bir şekilde
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kuvvetlendirecektir. İşte bu sorun 1914’den bu yana dünya üzerindeki 
bütün ülkelerde uygulanan siyasetin temeli olmuştur. Bu, milyonlarca 
insan için bir ölüm-kalım meselesidir. 1914-1918 savaşında ve hala sür
mekte olan «ikinci derecede» savaşlarda ölen 10.000.000 insana kı
yasla bu 20.000.000 insan -burjuvazinin tezgahladığı ve gözlerimizin 
önünde kapitalizmden ortaya çıkan gelecekteki emperyalist savaşta- 
katledilecek mi? katledilmeyecek mi? sorusudur. Kapitalizm varlığım 
sürdürdüğü takdirde kaçınılmaz olan o gelecekteki savaşta -1914-1918 
döneminde sakat kalan 30.000.000 insana kıyasla- 60.000.000 insan sa
kat kalacakmıdır? kalmayacakmıdır? Budur mesele Ekim devrimimiz, 
bu soru açısından da dünya tarihinde yeni bir dönemi başlatı. Burjuva
zinin uşakları, evetçileri - sosyalist devrimciler, Menşevikler ve bütün 
dünyada «Sosyalist» oldukları iddia edilen küçük-burjuva demokratlar- 
«Emperyalist savaşı iç savaşa dönüştürün» dediğimiz zaman, bu slo
ganımızla alay ettiler. Ama o slogan savaş aleyhtarlığı ve savaş taraf
tarlığı yalanlarıyla karşılaştırıldığı zaman-bir gerçek olduğunu, hoşa 
gitmeyen, duygusuz, çıplak ve kaba ama tek gerçek olduğunu ispatladı. 
Bu yalanların üstesinden gelinmektedir ve Brest barışı gün ışığına çı
karılmıştır. Ve gün geçtikçe Brest. barışından çok daha kötü olan Ver- 
sailles barışının önemi ve sonuçları da merhametsizce açığa çıkarıl- 
makdatır. Şimdiki ve yaklaşan savaşların nedenlerini araştıran milyon
larca insan, zalim ve amansız gerçeği giderek daha da açıkça anla
maktadır: Sosyalist kavga verilmedikçe, sosyalist devrim gerçekleş
tirilmedikçe emperyalist savaştan, emperyalist barıştan (eski imla 
geçerli olsaydı her iki anlamını da belirtmek için, mir sözcüğünü iki 
şekliyle de yazacaktım) (5) -ki kaçınılmaz olarak yeniden emperyalist 
savaşa yol açar- bu cehennemden kurtulmak imkansızdır.

Bırakın, burjuvazi ve pasifistler, generaller ve küçük burjuvazi, 
kapitalistler ve kuş beyinliler, dindar hıristiyanlar ve İkinci Enternas
yonal (6) ile İki-Buçuk Enternasyonal’in şövalyeleri öfkelerini devrime 
akıtsınlar. İstedikleri küfür, iftira ve yalan selini boşaltsınlar, şu ta
rihsel gerçeği gizleyemezler: Yüzlerce binlerce yıldır ilk kez köleler 
-köle sahipleri arasında süregelen bir savaşa- şu sloganı açıkça ilan 
ederek cevap vermişlerdir: «Köle sahiplerinin ganimeti üleşmek için 
sürdürdükleri bu savaşı, bütün ülkelerdeki kölelerin bütün ülkelerdeki 
köle sahiplerine karşı verecekleri savaş şekline sokun!»

Yüzlerce, binlerce yıldır anlamsız ve yardımsız olarak bekleyen 
bu slogan açık ve seçik siyasal bir program, ilk defa milyonlarca ezik 
insanın -proletaryanın önderliğinde- verdiği etkili bir savaş şeklini al
mıştır. Proletaryanın ilk zaferi olmuştur bu slogan. Bütün ülkelerdeki 
emekçilerin, çeşitli ülkelerdeki birleşik burjuvaziye -sermayenin kö

82



leleri, ücretliler, köylüler ve emekçi halk pahasına savaşı ve barışı 
getiren burjuvaziye- karşı kazandıkları ilk zaferdir bu.

Bu ilk zafer henüz nihai zafer değildir. Bu zafer akıl almaz sıkıntı 
ve güçlüklere misli görülmemiş meşakkatlere rağmen bir sürü ters
lik ve hata arasında, Ekim devrimimiz tarafından kazanılmıştır. Aksi 
takdirde bir tek ülkenin geri kalmış halkının en güçlü ve ileri ülkele
rin emperyalist savaşlarını ters yüz etmesi nasıl beklenebilirdi? Hata
larımızı kabullenmekten çekinmiyoruz ve -gerekli düzeltmeleri nasıl ya
pacağımızı öğrenmek için- bunları heyecana kapılmadan inceliyoruz. 
Ama gerçek yine de ortadadır. Köle sahipleri arasındaki savaşa kölele
rin -bütün köle sahiplerine karşı yöneltilmiş- devrimiyle «cevap ver
mek» için verilen söz yüzlerce, binlerce yıldır ilk kez tamamen yerine 
getirilmiştir. Ve bütün güçlüklere rağmen yerine getirilmektedir.

Biz başladık. Ne zaman, hangi tarihte, hangi ulusun proleterleri 
bu süreci tamamlayacak, bunlar önemli değildir. Önemli olan buzun 
çözülmüş olmasıdır.

Beyefendiler, bütün ülkelerdeki kapitalistler; «anavatanı koru
mak» adlı iki yüzlü hilenizi sürdürün, Japon anavatanını Amerikalıya 
karşı, Amerikan’ı Japon’a karşı, Fransız anavatanını Ingiliz’e karşı 
(korumak) vs! Beyefendiler, İkinci Enternasyonalin ve Îki-Buçuk En
ternasyonalin şövalyeleri, bütün dünyadaki pasifist küçük burjuvalar 
ve kuş beyinliler; (1912 Basle Manifestosu gibi) yeni «Basle Manifes
toları» yayınlayın ve emperyalist savaşlarla nasıl savaşılacağı soru
sunu cevaplandırmaktan «kaçının»! İlk sosyalist devrim, dünya üzerin
deki ilk yüz milyon insanı emperyalist savaşın ve emperyalist dünya
nın kıskaçlarından kurtardı. Bundan sonraki devrimler ise insanlığın 
geri kalan kısmını bu gibi savaşlardan ve böylesi bir dünyadan kur
taracaktır.

En son ama en önemli ve en güç görevimiz -ki bu sahada çok az 
çalıştık- iktisadi kalkınmadır; yani, yıkılmış derebeyi yapının yarı-yı- 
kık kapitalist yapının yerine yeni, sosyalist yapının iktisadi temelleri
ni kurmak görevi. İşte bu en önemli ve en güç görevi yerine getirir
ken en çok sayıda terslikle karşılaştık ve en çok hatayı yaptık. Dün
yada bu kadar yeni bir görevin, terslikler ve hatalar olmaksızın gerçek
leştirmeye de başladık ve sürdüreceğiz. Yeni iktisadi Siyasetimiz 
(NEP) (7) sayesinde şu anda birtakım hatalarımızı düzeltmekteyiz. Bu 
gibi yanlışlar yapmadan küçük bir köylü ülkesinde sosyalist yapının 
inşasını nasıl sürdüreceğimizi öğreniyoruz.

Pek çok güçlüklerle karşı karşıyayız. Ama biz büyük güçlüklerle 
uğraşmaya alışkınız. Düşmanlarımızın bize «taş gibi sert», «sağlam 
çizgi siyaseti» temsilcileri gibi adlar vermeleri boşuna değildir. Ama 
biz -bir kerteye kadar- başka birşey daha öğrendik, devrim için gerekli
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coşkuya güvenerek- iktisadi görevlerimizi de aynı şekilde başarabile
ceğimizi sandık. Küçük bir köylü ülkesinde -devlet üretimini ve ürün
lerin devlet eliyle dağıtımını- proleter devletin doğrudan doğruya em
rettiği sosyalist çizgide örgütleyebileceğimizi umduk. Daha doğrusu, 
yeteri kadar üzerinde düşünmeden bunun böyle olacağını varsaydık. 
Denemeler hatalı olduğumuzu göstermiştir Doğrudan doğruya coş
kuya güvenmek yerine, devrimin getirdiği coşkunun yardımıyla kişi- 
sei çıkar, kişisel atılım ve iş ilkeleri esasına dayanarak -yani devlet 
kapitalizmi ile- bu küçük köylü ülkesinde ilk kez sosyalizme geçiş yol
larını kurmalıyız. Bunu yapmadığımız takdirde sosyalizme ulaşamayız. 
Milyonlarca insanı sosyalizme ulaştıramayız. Deneyler ve devrimin 
gelişmesinin tarafsız süreci bize bunları öğretmiştir.

Ve bu üç dört yıl içinde ani cephe değişiklikleri yapmasını biraz 
olsun öğrenmiş olan bizler, yeni bir cephe değişikliği daha yapması
nı -yeni iktisadi siyaset- gayretle, dikkatle ve sebatle öğrenmeye baş
ladık. Proleter devlet dikkatli, çalışkan ve zeki «bir iş adamı» titiz bir 
toptancı durumuna gelmelidir. Aksi takdirde bu küçük köylü ülkesini 
ayakta tutmamız imkansızdır. Bugünkü koşullar içinde, (şimdilik) kapi
talist olan bir başka sanat:Esneklik; tarafsız koşulların değişmesi ge
rekli kıldığında, taktiklerde ani ve çabuk değişiklikler yapabilme, önce
ki yol -o anda- uygun düşmez ve olanaksız olursa, amacımıza ulaşmak 
için başka bir yol seçme yeteneği.

Coşku dalgasının göklere ulaştığı dönemde ortaya çıktık. Halkın 
ilk olarak siyasal, ardından da askeri coşkusunu alevlendirerek, ba
şarıya ulaştığımız siyasal ve askeri görevlerimizde olduğu gibi -bu 
Batı ile yan yana yaşadığımıza göre, sosyalizme doğru ilerlemek için 
başka çare yoktur. Gökle yer birbirinden ne kadar uzaksa toptancılık
ta sosyalizmden o kadar değişik bir iktisadi türdür. Bu bir çelişmedir, 
ama bu çelişme devlet kapitalizmi yoluyla, gerçek hayatta köylü eko
nomisinden sosyalizme yolaçar. Kişisel atılganlık üretimi artıracaktır. 
En önce ne yapıp yapıp üretimi artırmalıyız. Toptancılık milyonlarca 
küçük köylüyü ekonomik olarak birleştirir. Üretim süresince oluşan 
çeşitli örgüt ve ittifak biçimlerine kişisel atılganlık sağlar. Bir araya 
gelerek sonraki aşamaya yönelmelerini mümkün kılar. İktisadi siya
setimizde gerekli değişiklikleri yapmaya başladık ve biraz başarılı ol
duk. Evet, bunlar küçüktür, kısmidir, ama ne de olsa başarıdır. Bu ye
ni «ücret» sahasında, hazırlık sınıfındaki işimizi bitirmek üzereyiz. 
Sürekli ve usanmaz çalışma ile, pratik tecrübeyi attığımız her adımın 
belgesi yaparak başladığımız şeyi tekrar tekrar değiştirmekten 
korkmayarak, hatalarımızı düzelterek ve önemlerini dikkatle çözüm
leyerek, daha üst sınıflara geçeceğiz. Dünya ekonomisinin ve dünya 
siyasetinin bugünkü durumu bu «süreci» uzatmış ve istediğimizden
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daha da çok güçleştirmiş olmasına rağmen bu süreci tamamen ge
çeceğiz. Ne pahasına olursa olsun, geçiş döneminin güçlükleri ne ka
dar ağır olursa olsun -felaket, açlık ve harabeye rağmen- kaçınmaya
cak. davamızı muzaffer bir şekilde hedefine ulaştıracağız.
14 Ekim 1921
Pravda s. 234, 18 Ekim 1921 
İmza: N. LENİN

Dip notları:

(’) Yunan Mitolojisine göre Elis kralı Augeas sayısız hayvan bu
lunan ahırlarını otuz yıl temizlememiş. Bir gün Herkül çıkagelmiş 
ve ünlü «Oniki görevlerinden biri olarak bu ahırları temizlemiş. Le- 
nin burada burjuva-demokratik devrim aşamasını Rusya’dan çok önce 
girmiş bulunan ülkeleri sözgelimi, Fransa ve İngiltere’yi- bu ahırlara 
benzetiyor, ç.n.

(2) Kurucu Meclis Sovyet Hükümetinin çağırışıyla 5 Ocak 1918'- 
de toplandı. Seçimler, Sosyalist Ekim Devriminden önce yapılmıştı ve 
meclisin yapısı -ülkenin gelişme süreci açısından- Menşeviklerin, sos- 
yalist-devrimcilerin ve Anayasacı-Demokratların işbaşında bulundukları 
dönemi yansıtıyor. Bu yüzden Sovyet gücünün kurulması ye onun ka
rarları ile bir anlam kazanan çoğunluğun iradesiyle, Kurucu Meclis'te 
burjuvazinin ve Kulaklar'ın çıkarlarını gözeten Sosyalist-Devrimcilerin, 
Menşeviklerin ve Kadetlerin partilerinin siyasetleri arasında büyük 
bir uçurum belirdi.

Kurucu Meclis Bolşevikler tarafından önerilen «Emekçi ve Sömü
rülen Halkın Hakları Bildirisi»ni tartışmayı reddetti. Aynı şekilde, İkin
ci Sovyet Kurultayında benimsenen barış, toprak ve gücün Sovyetlere 
aktarılması konularına ilişkin kararları da onaylamaya yanaşamadı. 
Emekçi halkın çıkarlarına karşı takındığı düşmanca tavrı kanıtlayan 
Kurucu Meclis’te Bolşevikler, «Bildiri»yi sundular ve ardından Mec
lisi terkettiler. Rusya Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ocak 1918’de al
dığı bir kararla, Kurucu Meclis feshedildi.

(3) Yunan mitolojisine göre Nergis, suya bakarken kendi hayalini 
görmüş ve ona aşık olmuş, ç.n.

(4) İki-Buçuk Enternasyonal (Resmi adı: Uluslararası Sosyalist Par
tiler Örgütü) - Merkezi Sosyalist Partilerin ve grupların oluşturduğu 
bir uluslararası örgüt. Bunlar, devrimci kafalı yığınların baskısı sonucu 
İkinci Enternasyonal’den çekildiler. İki-Buçuk Enternasyonal arasında, 
Şubat 1921’de Viyana’da kuruldu.

Bu Enternasyonalin önderleri, İkinci Enternasyonali eleştiriyor- 
rnuş gibi bir tavır takınırken aslında, emekçi sınıf hareketine ilin tili
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bütün temel meselelerde oportünist bölücü bir siyaset izlediler. Ve 
bu örgütü, emekçiler arasında gittikçe yayılan sosyalist etkiye karşı 
çıkmak için kullanmaya çalıştılar.

Mayıs 1973’te İkinci ve İki-Buçuk Enternasyonaller birleştiler ve 
Sosyalist Emek Enternasyonali kuruldu.

(5) Rusça’da mir sözcüğünün iki anlamı vardır: Dünya ve barış: 
Bu ikili anlam nedeniyle eski imlada sözcük değişik iki şekilde yazı
labilir. (Rusça’dan çeviren)

(6) İkinci Enternasyonal - 1899’da kurulmuş bir Sosyalist Partiler 
uluslararası örgütü. Birinci Dünya savaşı (1914-18)nin, patlak vermesi 
ile İkinci Enternasyonalin önderleri sosyalist davaya ihanet ettiler ve 
kendi emperyalist hükümetlerinin tarafına kaydılar. Böylelikle, İkinci 
Enternasyonal iflas etti. İkinci Enternasyonalin eskiden üyeleri olan 
Sol-kanat partileri ve guruplar 1919’da Moskova’da kurulan (Üçüncü) 
Komünist Enternasyonale katıldılar.

İkinci Enternasyonal 1919’da Berne (İsviçre)de yapılan bir konfe
rans sırasında yeniden kuruldu. Bu sağ’ı -yani sosyalist hareketin 
oportünist kanadını- temsil eden partileri içeriyordu.

(7) Yeni iktisadi Siyaset - Kapitalizmden sosyalizme geçiş döne
minde proleter devletin uyguladığı iktisadi siyaset. Yabanca askeri mü
dahale ve iç savaş (1918-20) döneminde Sovyet Rusya'da izlenen ve 
Savaş Komünizmi adı verilen iktisadi siyasetle karşılaştırıldığı için 
«yeni» denilmiştir.

Savaş koşullarının zorlaması sonucu, Savaş Komünizmi siyaseti 
üretimi ve dağıtımı aşırı bir şekilde merkezileştirilmiş, serbest tica
reti yasaklamış ve köylülerin bütün artık ürünlerini devlete vermeleri
ni sağlayan artık-alma sistemini kurmuştu.

Yabancı askeri müdahale ve iç savaş sona erince NEP dönemi 
başladı. Mal-para ilişkileri, sosyalist sanayi ile küçük köylü ekonomisi 
arasındaki temel bağ durumuna geldi. Artık-alma sistemi yerine vergi 
kondu. Böylelikle köylüler artıklarından serbestçe kurtulmak, pazarda 
bunları satmak ve kendileri için gerekli sınai mallarını satın alabil
mek imkanına kavuştular.

Yeni İktisadi Siyaset kapitalizmin belirli sınırları içinde geçici 
olarak varolmasına izin verdi, ama ulusal ekonominin dizginleri pro
leter devletin elindeydi. Bu siyaset, ülkenin üretici güçlerinin geliş
mesini, tarımın düzeltilmesini ve sosyalizme geçiş için zorunlu ikti
sadi temelin yaratılmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmişti.
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S. DEMİRHAN

DEVRİMCİ CEPHE VE 
HEGEMONYA MESELESİ

Millî Demokratik Devrim, emperyalizm ve onun işbirlikçisi bur
juvazi, feodal mütegallibe ile çelişen tüm ulusal sınıf ve tabakaların 
devrimci güçbirliği ile gerçekleşecek olan bir devrimdir. Devrimin ta
mamlanabilmesi ve sosyalist devrimin eşiğine gelinebilmesi devrimde 
işçi sınıfı önderliğinin (hegomonyasının) gerçekleşmesine bağlıdır. Ya
ni devrime işçi sınıfı damgasını vuramazsa, devrim tamamlanamaz, 
zikzaklar çizer, hedefinden sapar. Bunun için işçi sınıfının ve yoksul 
köylülüğün siyasî temsilcisi olan örgüt, nihaî amacı sosyalizme var
mak olduğu için f iilî  olarak devrimde ideolojik-politik ve örgütsel ön
derliğini gerçekleştirebilmek için en faal güç olarak çalışır. Devrimin 
tamamlanabilmesi şartı bu bilimsel gerçeğe bağlıdır. Biz M illî Demok
ratik Devrimde Küba ve Cezayir örneğini vererek bu gerçeği somutla- 
dık. Küba'da önünde sonunda devrime işçi sınıfı damgasını vurabil- 
diğinden, Küba devrimi sosyalizm yolunu tuttu. Öyle ki bugün Küba 
sosyalist kuruluşta önemli mesafeler aşmış bir toplumdur. Cezayir 
devriminde ise işçi sınıfı devrime geniş çevreleriyle katıldığı halde, 
işçi-köylü ittifakını tam olarak gerçekleştiremediği, devrime damgasını
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vuramadığı, f iil i önderliği elinde küçük burjuvazi tuttuğu için Cezayir 
Devrimi tamamlanamadı. Öyle ki bugün Cezayir’in anti-emperyalist dış 
politikasına, Asya-Afrika ülkeleri üzerindeki ilerici etkilerine rağmen, 
gene de sosyalizm doğrultusunda tutarlı bir politika izlediği söylene
mez.

işçi sınıfı devrimde kendi hegomonyasını gerçekleştirmek ister
ken öte yandan devrime katılabilecek tüm devrimci güçleri devrimci 
cephede toplayabilmek, karşı-devrim cephesine itmemek için gerekli 
ve proleter devrimciye yaraşır esnekliği göstererek sekter çıkışlar
dan kaçınmalıdır. Kendine güvenden gelen bu politika, kazanılacak 
tüm unsurları kazanabilmek için çaba göstermeyi gerektirir. İşçi sınıfı 
kendi sağındaki güçleri devrimci cepheye kazanmaya çalışırken cep
hede kendi dışındaki sınıf ve tabakaların yer almasından korkmamalı
dır. Cephede işçi sınıfının kendi sağındaki güçlere karşı politikası, hem 
«dostluk hem de mücadele» politikasıdır. Yani hem karşı devrim cep
hesini bölebilmek, hem devrim cephesini güçlendirebilmek için gerekli 
devrimci politikayı uygulayacaktır. Hem de cepheye katılan güçlerin 
kendi sağında unsurlar olduğunu bilerek, devrimde fiilî liderliği kendi 
sağındaki sınıflara kaptırmamak için onların yanlış politikaları ile on
ların yanlış ideolojileri ile mücadele edecek demektir. Bunu yapacak 
olan da cepheye işçi sınıfı ve yoksul köylülüğün siyasî temsilcisi ola
rak katılacak olan partidir.

Lenin, cephe politikası ve devrimci mücadelede işçi sınıfının kendi 
sağındaki güçlere karşı devrimci politikasını şöyle ifade eder:

«Kendinden daha güçlü olan bir düşman (.......) düşmanlar arasın
daki en küçük «yarığı», ayrı ayrı ülkeler burjuvazileri arasında, her 
ülkenin içindeki burjuvazinin çeşitli grupları ve kategorileri arasında en 
küçük çıkar çelişkilerinden ve aynı zamanda geçici bir müttefik olsa 
da, sallantılı olsa da, şarta bağlı bulunsa da, pek o kadar sağlam ve gü
venilir olmasa da sayıca güçlü bir müttefiki kendi tarafına kazanmak 
için en küçük imkândan en büyük itina ve dikkatle en ustaca ve en 
akıllıca yararlanıldığı takdirde yanilgiye uğratılabilir. Bu gerçeği kim 
anlamadıysa, ne marksizmin, ne de genel olarak çağdaş bilimsel sos
yalizmin zerresini anlamamıştır. Kim bu gerçeği olaylara uygulamasını 
bildiğini pratikte ve oldukça uzun bir süre ve değişik siyasî durumlar
da ispat etmemişse, devrimci sınıfa bütün emekçi insanlığı sömürü
cülerden kurtarmak için verdiği savaşta yardımcı olmayı henüz öğren
memiştir. Ve söylediklerimiz siyasî iktidarın proletaryanın eline geç
mesinden önceki dönem için nasıl doğruysa sonraki dönem için de ay
nı ölçüde doğrudur.» («Sol» Komünizmin Çocukluk Hastalığı S. 72-73)

Yukarda aktardığımız metnin anlamı açıktır: işçi sınıfı partisinin 
devrimci politikası budur. Düşmanı tecrit edebilmek için mümkün ola
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bilenden işçi sınıfı partisi faydalanmalıdır. İşte bu politika gereği biz 
de Türkiye’de M illî Demokratik Devrimde tüm ulusal sınıfları kucak
layacak bir politika izlemek zorundayız.

İşçi sınıfı partisi her türlü anti-emperyalist, anti-feodal ve anti- 
faşist eylemi olumlu karşılar ve destekler. Bu eylemler kendi inisiya
tifinde gelişmiyor diye, seker tutuma giremez. Çünkü zaten işçi sınıfı
nın amacı bu tür eylemleri organize etmektir. Kendi dışında başka 
güçler karşı-devrimci güçlere zarar veren eylemler koydu diye bu ey
lemlere katılmamazlık edemez. İşçi sınıfı ancak fiiliyatta en faal güç 
olarak çalışmakla yöneticiliğini gerçekleştirebilir.

Bu politikayı Ho Şi Minh, M illî Kurtuluş Savaşında partinin cephe 
politikasındaki tutumu olarak şöyle tesbit eder:

«2 — Bu amaca ulaşmak için Parti geniş bir Demokratik Ulusal 
Cephe kurulmasına çalışmalıdır. Bu cephe yalnız Hindiçini halkını de
ğil, Hindiçini’de oturan ilerici Fransızları da, yalnız emekçi halkı değil, 
ulusal burjuvaziyi de içine almalıdır.

«3 — Parti, burjuvaziye karşı akıllıca ve esnek bir tutum takın- 
malı, onu cepheye çekmeğe kazanılacak unsurları kazanmaya, tarafsız
laştırtacak olanları tarafsızlaştırmaya çalışmalıdır. Bunları cephe dışın
da birakmaktan kesinlikle kaçınmalıyız; bırakırsak bunlar devrim düş
manlarının eline düşer ve gericilerin gücünü artırmış olurlar» (Milli 
Kurtuluş Savaşımız, s. 58)

İş yapan adamın konuşma tarzıdır bu. Vietnam İşçi Partisi bu po
litikayı uygularken kuyrukçu bir politika izlemiyordu elbette. Bu, ken
dine güvenden ileri gelen proleter devrimciye yaraşır bir politikadır. 
Bizim cephe anlayışımızda budur. Bu politikayı eleştirenler, görünüşte 
sekter, ama özünde devrimci çalışmadan uzak duranlara özgü sağcı bir 
tutum içindedirler. Pasifizmi getirir bu tutum. Bu tutum devrimci cep
heyi bölmeye devrim cephesine katılacak güçleri karşı - devrimin ku
cağına itmeye yarar Lenin’in dediği gibi bu politikayı anlamayan mark- 
sist değildir.

Devrimci Cepheyi alabildiğine, geniş tutmak, cepheye katılabile
cek unsurları katabilmek için gerekli esnekliği gösterebilmek devrimci 
tutumdur. Fakat devrimin tamamlanıp sosyalist devrime gelinebilmesi 
de devrimde işçi sınıfının hegomonyasının gerçekleşmesine bağlıdır. 
Devrimde hegomonya (önderlik) pazarlık konusu değildir. Hogomonya 
güçler dengesi meselesidir. Devrimin tamamlanabilmesi ve sosyalist 
devrim eşiğine gelinebilmesi şartı devrimde işçi sınıfının önderliğinin 
gerçekleşmesine bağlıdır. Bu, meseleyi bilimsel olarak doğru koymak
tır. Fiiliyatta ise önderlik proleter devrimciliğe yaraşır çalışma mesele
sidir; pazarlık meselesi değildir. İşçi sınıfı cephede lafla önderlik iddia 
etmez; fakat cephenin en tutarlı faal gücü olarak çalışıp fiiliyatta dev-
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rimdeL hegomonyasını gerçekleştirir. Çünkü bilir ki devrimin tamamla
nabilmesi ve sosyalist devrim eşiğine gelinebilmesi buna bağlıdır. 
Ama kendisini tecrit etmemek için, cepheye katılacak güçleri karşı
devrimin saflarına itmemek için, işçi sınıfı partisi, cephede önderlik 
meselesini pazarlık konusu haline getiremez .Çünkü böyle bir tutum 
karşı-devrimin işine yarar.

Cepheye katılan her unsur, kendi sınıfsal çıkarları gereği cepheye 
katılır ve hareketin kendi sınıfsal çıkarları doğrultusunda gelişmesini 
ister. Bunun için de önderliği kendi eline almak ister. Bolşevikler cep
he konusundaki tutumlarını şöyle ifade ederler:

«Proleteryanın devrime önderlik imkanını gerçeğe dönüştürebilme
si, proleteryanın burjuva devriminin fiilen önderi, kılavuz gücü olabil
mesi için Lenin’e göre en azından iki şart gerekliydi.

«Birincisi, proleteryanın çarlık üzerinde kesin bir zaferinde men
faati olan ve proleteryanın önderliğini kabul etmeye yatkın bir mütte
fike sahip olması gerekliydi. Bunu önderlik fikrinin kendisi gerekli kı
lıyordu, çünkü önderlik edilecek kimse yoksa, önder, önder olmaktan 
çıkar; yol gösterilecek kimse yoksa, kılavuz, kılavuz olmaktan çıkar. 
Böyle bir müttefik olarak Lenin köylülüğü görüyordu.

«İkinci olarak, devrimin önderliği için proleterya ile savaşmakta 
olan ve devrimin tek önderi olmaya uğraşan sınıfın önderlik arenasın
dan atılması ve tecrit edilmesi gerekliydi. Bunu da, devrimin iki önderi 
bulunması ihtimalini dışarıda bırakan, önderlik fikrinin kendisi zorun
lu kılıyordu. Böyle bir sınıf olarak Lenin, liberal burjuvaziyi görüyordu. 
(Parti Tarihi, s. 91, 92)

Görüldüğü gibi Bolşevikler bir kere, cephenin işçi sınıfının dışın
da sınıfların katılmalarıyla gerçekleşebileceğini kabul etmekteler. İkin
ci olarak cepheye katılanların önderlik ihtimalinin olduğunu, bu ihtima
lin fiiliyatta uzaklaştırılması gerektiğini söylüyorlar. Görülüyorki önder
lik laf meselesi değildir, işe dayanır. Fiiliyatta öndersen, önderliğini 
kabul ettirdinse, devrimde önderlik şendedir.

Biz devrimde önderlik pazarlık konusu değildir dedik. İlke dergisi 
yazarları bu görüşümüzü eleştirdiler, Cephede işçi sınıfının «kayıtsız 
şartsız öncü olduğunu» aksinin kuyrukçu bir görüş olduğunu yazdılar.

Parti cepheye önderlik iddiası ile katılamaz. Ancak fiiliyatta kitle
ler arasında yaptığı devrimci çalışmalar ile önderliğini kabul ettirir. 
Vietnam M illi Kurtuluş Cephesini örgütlerken, Ho Şi Minh, cephe ko
nusunda partisinin tutumunu şöyle tesbit ediyor:

«6-Parti, Cephenin kendi liderliğini tanımasını isteyemez. Bunun 
yerine, en büyük fedakarlıkları yapan en faal ve bağlı organ olduğunu 
göstermelidir. Ancak günlük mücadele ve çalışma yoluyla halk kitle
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leri Partinin doğru «politikasını ve öncü imkanlarını görür ve böylece 
öncü durumuna geçebilir» (Ho Şi Minh, M illi Kurtuluş Savaşımız, say
fa 59).

İşte iş yapan tutumu, önderlik anlayışı. İlke dergisi yazarları öl
çüsüyle Ho Şi Minh de kuyrukçu oluyor. Ho Şi Minh önderlik mesele
sinde Partinin tutumunu belirtirken, Partinin kendi liderliğinin cephe 
tarafından tanınmasını bir önşart olarak öne sürmüyor. Bu tutumu ken
dine güvenden, halka hizmet etmekten ileri gelen proleter devrimciye 
yaraşır politikasının gereğidir. Bu cinsten «sol» görünümlü tavırlar 
pratikte devrim cephesine hiçbirşey kazandırmaz.

İlke dergisi yazarları «öncülük» meselesini o kadar ileri götürüyor
lar ki, küçük - burjuva devrimcilerini işçi sınıfının öncülüğünü kabul 
etmiyor diye eleştiriyorlar. Onlar söyledikleri «işçi sınıfının öncülüğü
nü kabul etmezseniz, finas - kapitalin egemenliğine girersiniz» anla
mında şeylerdir.

Sanki küçük - burjuvazi işçi sınıfının öncülüğünü, işçi sınıfı ile ma
sa başına oturup, pazarlığa girerek kabul etse bütün işler halolunacak. 
Bu tutum aktif bir mücadele politikası değil, pasifizmi getirir. O senin 
peşinden gelecek değil; sen onu kendi peşinden sürükleyeceksin,- sen 
onu istediğin doğrultuda mücadeleye sokmaya çalışacaksın. O, senin 
peşinden gelmiyor, senin yaptığını yapmıyor diye, onu eleştirmeye kal
kamazsın. Küçük - burjuvazi işçi sınıfının sağında olan ve kaypak nite
liğe sahip bir sınıftır.Sen eğer işçi sınıfı adına hareket etme iddiasında 
isen, «dostluk ve mücadele» esasına dayanan bir politika uygulayarak 
onu devrimci doğrultunda mücadeleye kazanmak için çaba göstermeli
sin.

Bizim devrimci cephe anlayışımız ve önderlik meselesi bilimsel 
sosyalist teoride de böyledir. Pratikte de böyle uygulanmıştır.
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VİETNAM HALKI KESİN ZAFERE 
DOĞRU İLERLİYOR

Hindiçini’de, halkların Amerikan emperyalistlerine ve onun işbir
likçisi sınıflara karşı verdiği ulusal kurtuluş mücadeleleri zafere doğ
ru ilerliyor. Amerikan emperyalizmi ve Hindiçini’ndeki uşakları günden 
güne geriliyor. Son senelerde, Laos’ta, Kamboçya’da ve Güney Viet
nam’da ulusal kurtuluş kuvvetleri askerî ve siyasî alanda büyük ilerle
meler kaydetti.

Vietnam’da Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş Kuvvetleri ile Ameri
kan uşağı gerici Van Tiyö rejiminin askerî kuvvetleri arasında çarpış
malar yoğunlaştı. Amerikan emperyalizminin beslediği Van Tiyo kuv
vetleri, Ulusal Kurtuluş Kuvvetlerinin kontrolünde buiunan bölgelere 
sürekli hava saldırıları düzenlediler. Sivil halka ateş açtılar. 27 Ocak 
1973'te imzalanan Paris antlaşmasını ihlâl ettiler. Bu antlaşmanın ön
gördüğü seçimleri yapmayacaklarını açıkladılar.

Ulusal Kurtuluş Kuvvetleri, Van Tiyo kuvvetlerinin saldırısı üzeri
ne karşı saldırıya geçtiler. Saygon’un güneyinde, kuzeyinde ve doğu
sunda yoğun çatışmalar oldu. Amerikan uşağı gerici Van Tiyo kuvvet
leri bozguna uğratıldı. Saygon üç kere, ulusal kuvvetlerce havan ve top 
ateşine tutuldu. cuok Long, Tanh Linh, Hung Long gibi merkezi bölge
ler Ulusal Kurtuİjuş Kuvvetlerinin eline geçti. Vietnam’da ulusal güçler 
hızla zafere doğru ilerliyor.
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Vietnam halkının bu zaferi, 1930 yılından beri verilen uzun sü
reli haklı bir mücadelenin sonucudur. Kısaca Vietnam halkının uzun 
süreli, zaferlerle dolu mücadele tarihini görelim.

I — VİETNAM HALKININ UZUN SÜRELİ SAVAŞI

Vietnam'da ulusal bağımsızlık savaşı, 1930 yıllarında, Fransız em
peryalizmine karşı verilen, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ile başlar. Viet
nam halkı uzun süreli verdiği bu bağımsızlık savaşında, Fransız emper
yalizmini kesin yenilgiye uğrattı. Fakat, II. Dünya Savaşı sıraları olan 
bu dönemde, Fransız emperyalizmi zayıf düştüğünden onun yerini, Ja
ponya aldı. Ve Japon kuvvetleri Vietnam'ı işgal etti. Bu sefer de, Viet
nam halkı yılmaksızın, mücadelelerinden tek bir adım gerilemeksizin 
Japon emperyalizmine karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi ver
meğe devam etti.

Vietnam halkı Ulusal Bağımsızlık Savaşını, 1930 yılında kurulan Vi
etnam İşçi Partisi yönetiminde verir. Vietnam, emperyalizmin sömürü 
sahası olan ve feodal sömürünün egemen olduğu bir ülkedir. Parti, em
peryalizme, işbirlikçilerine ve feodal ağalara karşı verilen anti-em- 
peryalist ve anti-feodal mücadeleyi üstüne alır, ve halkı tek bir cep
hede birleştirir. Vietnam halkı, Ho Şi Minh yönetimindeki «Vietminh» 
cephesinde birleşerek Japon emperyalizmine ve uşaklarına karşı sa
vaşır. Vietnam halkı, Japon emperyalizmini, işbirlikçilerini ve feodalle
ri kesin bir yenilgiye uğratarak, 2 Eylül 1945’te Demokratik Vietnam 
Cumhuriyetini kurar.

II. Dünya savaşının bitmesi ve Japon emperyalist küvetlerinin ke
sin bir yenilgiye uğratılması ile Fransız emperyalistleri Vietnam top
rakları üzerinde hak iddia ettiler. Ve 1945 yılında Mekonq Deltasına 
asker çıkararak Vietnam’ı işgale giriştiler. Bunun üzerine Fransız em
peryalist kuvvetleri ile Vietnam Ulusal Kuvvetleri arasında çarpışma
lar yeniden başladı. Bu çarpışmalarda, bütün emperyalist devletler 
Fransa’yı destekledi. Örneğin Fransa’nın Vietnam’a yaptığı askerî har
camaların 1950-51 de % 15’ini, 1952 de % 35’ini, 1953'te % 45’ini, 1954’ 
de % 80'ini Amerikan emperyalizmi karşılamıştır. Emperyalist dev
letlerin bu yardımına rağmen, Vietnam Ulusal Kurtuluş Kuvvetleri 1954’ 
de Dien Bien Phu da Fransız emperyalist kuvvetlerini kesin bir yenil
giye uğrattı; on bin kişilik Fransız kuvvetini imha etti. Bu yenilqi üze
rine Amerikan emperyalistleri, Fransızlara nükleer silâh kullanmala
rını teklif etti.

Fransız emperyalist kuvvetlerinin kesin yenilgisi üzerine, 21 Tem
muz 1954’te Cenevre’de ateş-kes sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme
ye göre, ordu kuvvetleri 17. enlem çizgisinden ayrıldı. Bu enlem çizgi
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sinin güneyinde Fransız kuvvetleri, kuzeyinde ise Vietnam Ulusal 
Kuvvetleri yer aldı. Antlaşmaya göre bu hat geçici bir ayrımdı. Antlaş
ma 20 Temmuz 1956’da seçimlerin yapılmasını öngörüyordu. Yapılacak 
seçimler, Vietnam’ın siyasî kaderini tayin edecekti.

Amerika Cenevre Antlaşmasını kabul etmedi. 17. enlem ayrımını, 
iki ülkeyi ayıran sınır çizgisi olarak kabul etti. Amerikan emperyalist
leri Cenevre Antlaşması hükümlerini çiğnediler. Vietnamı kendi sömü
rü sahaları haline getirebilmek, bu bölgeye askerî kuvvetler çıkara
rak yerleşebilmek için faşist bir darbe hazırladılar. 1956 yılında yapı* 
lacak olan seçimleri Amerikan emperyalistleri engelledi. Ardından da 
kendilerini Vietnam’a davet edecek olan satılmış, Diem’i iktidara ge
tirdiler. Diem bir toprak ağası ve Amerika’da CİA tarafından eğitilmiş 
bir kişi idi. Diem’in görevi, Amerikan emperyalistlerinin, Vietnam’ı sö
mürü sahası haline getirebilmek, Amerikan emperyalistlerinin Viet
nam’a girmesiin sağlıyarak Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin ezilmesini 
sağlamaktı. Faşist Diem iktidarı katolik rahiplere, işbirlikçi burjuva
lara ve feodal ağalara dayanan bir Amerikan kuklası idi. Eisenhovver, 
daha sonraları yazdığı bir kitabında «seçimler yapılsaydı, halkın °/o 80’i 
Başkan Ho’ya oyunu verirdi» diyor. İşte Amerikan emperyalistleri, ba
ğımsız ve demokratik Vietnam’ın gerçekleşmesini engellemek için bu 
faşist komployu hazırladılar.

Diem iktidara gelir gelmez, ilk işi bir polis örgütü kurmak oldu. 
Bu polis örgütü CİA ajanları tarafından eğitilmekteydi. Polis örgütünün 
başında Diem’in kardeşi bulunmaktaydı. Amerikan emperyalizmine 
yaptığı hizmetler karşılığı olarak 1963 yılında CİA’dan 3.000.000 dolar 
aldı. Polis örgütünün görevi, ulusal kurtuluş için mücadele eden geril
laları izlemek, onları etkisiz hale getirmek, öldürmek, halka karşı mi
silleme hareketlerinde bulunmaktı.

Diem iktidarı, CİA ajanları tarafından eğitilen polis teşkilâtı ve 
CİA ajanları ile birlikte 1959 yılında halka karşı bir «pasifikasyon» ha
reketine girişti. Bu misilleme hareketi karşısında Vietnam halkı silâ
ha sarıldı. Vietnam halkı 20 Aralık 1960’ta «Ulusal Kurtuluş Cephesin
de (FLN)» de birleşti. Cephe tüm ulusal sınıf ve tabakaların siyasî tem
silcisi partilerin katılması ile oluştu. Cephenin programı, bağımsızlığı 
ve demokrasiyi öngörmekteydi. Cephe tüm Vietnam halkını Amerikan 
uşağı Diem iktidarına karşı birleştirdi. Vietnam halkının bağımsızlık 
ve demokrasi mücadelesi bir çığ gibi büyüdü.

İlkönceleri, Amerikan emperyalistleri, Vietnam’a açıktan açığa de
ğil de geri plandan yardım yapıyorlardı. Fakat Vietnam halkının bağım
sızlık ve demokrasi mücadelesinin bir çığ gibi büyümesi karşısında, 
açıktan açığa asker çıkararak müdahalede bulundular. Amerikan em
peryalist kuvvetlerinin Vietnam’a çıkmasını Diem hükümetinin yaptığı
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antlaşmalarla, SEATO Anlaşmasının hükümleri sağlıyordu. Bu ant- 
•aşmalara göre, Amerika «komünist tehlikesi» gördüğü anda, askerî 
müdahalede bulunma hakkına sahiptir.

Buna benzer bir anlaşma da Türkiye’de 1959 yılında Amerikan 
uşağı Menderes iktidarı tarafından yapılmıştır, halen yürürlüktedir. Tıp
kı Vietnam’da olduğu gibi Amerikan emperyalist kuvvetleri, bir «komü
nist tehlikesi» olduğunu iddia ederek Türkiye’yi işgal edebilirler.

Amerikan emperyalistleri Vietnam’a fiilî olarak çıktıktan sonra, 
giderek asker sayısını da arttırdılar. 1964’te 23.000 olan asker sayısı, 
1965’te 508,000’e, 1967’de 410.000’e vardı.

Güney Vietnam halkına karşı savaşan Amerikan emperyalistleri, 
giderek Kuzey Vietnam halkına da saldırdılar. 1964’te Demokratik Vi
etnam Cumhuriyetine bir hava akını yapan Amerikan emperyalist as
kerleri şehirleri yaktılar, yıktılar, sivil halkı bombaladılar, su bentleri
ni, hastahaneleri ve fabrikaları tahrip ettiler, tarlaları zehirlediler. Sa
dece 1966 yılında 630,000 ton bomba atılmıştır ki, bu miktar ikinci dün
ya savaşında Pasifikte atılan bomba miktarından fazladır. Amerikan 
emperyalist kuvvetleri saldırılarım Laos ve Kamboçya üzerinde de yo
ğunlaştırdı.

Çin Hindi, Amerikan emperyalizmi için sömürü ve silâh tüketimi 
alanı olması bakımından önemli olduğu kadar stratejik bakımdan da 
oldukça önemlidir. Çünkü Asya’yı Pasifik’e bağlayan önemli stratejik 
bir mevkidir. İşte bunun içindir ki Amerikan emperyalist kuvvetleri bü
tün vahşilikleri ve kudurganlıklarıyla Çin-Hindi halklarının üzerine 
saldırmaktadırlar. Fakat Amerikan emperyalistlerinin ne silâhları, ne 
eğitilmiş «gorilleri», ne de özel olarak yetiştirilm iş uşakları Çin-Hindi 
halklarının zaferine engel olamıyor.

Vietnam halkı, uzun süredir verdiği haklı savaşını en son olarak 
27 Ocak 1973’te Paris’te yapılan antlaşma ile Amerikan emperyalistle
rine de kabul ettirdi. Bu antlaşma ile Amerika askeri kuvvetlerini Viet
nam’dan çekecekti. Bu antlaşmaya göre Amerikan emperyalist kuvvet
lerinin büyük kısmı Vietnam’dan çekildi. Fakat Amerikan emperyalizmi 
savaşı, uşağı gerici Van Tiyo iktidarı ile devam ettiriyor. Halen Viet
nam’da 24.000 Amerikan askerî danışmanı bulunmaktadır. Bu danış
manlar, CİA tarafından eğitilmiş olan ve Van Tiyo kuvvetlerini yöneten 
uzmanlardır. Bu bakımdan Amerika, Paris antlaşması ile askerlerinin 
bir kısmını Vietnam’dan çekti; fakat hâlâ Vietnam’dadır.

6 Haziran 1969’da kurulan Güney Vietnam Geçici Devrim Hükü
meti, bugün Güney Vietnam’a egemen olan ve gerçekten Vietnam hal
kını temsil eden hükümettir. Vietnam’da Amerikan emperyalizmine ve 
uşağı Van Tiyo iktidarına karşı mücadele eden Geçici Hükümetin prog
ramı, bağımsızlığı ve demokrasiyi ilk ön hedef olarak görmektedir.
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Programda bağımsızlık mücadelesi öncelik kazanmıştır. Geçici Dev
rim Hükümeti Vietnam halkının tek meşru temsilcisidir. Van Tiyo hükü
meti Amerikan emperyalizminin desteği ile ayakta durmaktadır. Son 
günlerin yoğun çatışmaları, Amerikan emperyalistlerini ve onların 
uşaklarını kesin yenilgiye doğru götürmektedir. Zafer Vietnam halkı- 
nındır.

II — VİETNAM TECRÜBELERİNİN MİRASLARI

Vietnam halkının kırkbeş yıldır emperyalistlere ve onların uşakla
rına karşı verdiği zafer dolu mücadelesi, dünya halklarına zengin mi
raslar bırakan ve daha bırakacak olan başarılı bir örnektir. Biz burada 
kısaca da olsa bu zengin tecrübelerden stratejik önem taşıyanlarını 
topluca gözden geçirelim:

a — Vietnam’ın toplumsal durumu.
Vietnam, burjuva, demokratik devrimini yapmamış feodal sömü

rünün egemen olduğu biri ülkedir. Bu ülkede doğmakta olan burjuvazi 
de emperyalizmin işbirlikçisi olan, ülkenin emperyalist sömürüye uğ
ramasını sağlayan bir sınıftır. Çıkarları emperyalistlerin çıkarlarına 
bağlıdır. Bunun için de emperyalist sömürüden ve işgalden yanadır. 
Feodal ağalar ise zaten en gerici sınıf olduklarından, yaşama koşulla
rı halkı köle etmede, emperyalistlerle işbirliği yapmaktadır. Vietnam 
19. yüzyılın yarılarında Fransızlar tarafından istilâ edilmiş, Fransa’nın 
sömürgesi haline gelmiş bir ülkedir. Fransız emperyalistleri işbirlikçi 
burjuvazi ve feodal ağalarla ittifak ederek Vietnam halkı üzerinde sö
mürü ve zulüm iktidarlarını kurmuşlardır.

Yarı-sömürge ve yarı-feodal bir ülke olan Vietnam’da, 1930 yılı, 
Ulusal Kurtuluş Savaşında bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu tarih, Viet
nam İşçi Partisinin kuruluş ve halkın anti-emperyalist ve anti-feoda) 
mücadelede birleştirilme yıllarıdır. Parti, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 
bayrağını en önde taşır.

b — Vietnam savaşı, halkın savaşıdır.
Vietnam Millî Kurtuluş Savaşı uzun süreli, haklı bir halk savaşı

dır. Savaşı örgütlü proletarya yönetir. Savaşın esas kuvvetlerini anti- 
feodal mücadele ile devrim mücadelesine katılan köylüler teşkil eder. 
Savaş kırlarda ve şehirlerde olmak üzere bir diyalektik bütünlük için
de gelişir.

Vietnam savaşının başarı faktörlerinden ilki, anti-emperyalist ve 
anti-feodal devrimci mücadeleye halkın katılması, mücadeleyi halk or
dusunun vermesidir. İkincisi, Vietnam hakinin bu mücadelede haklı 
olmasıdır. Üçüncüsü, Vietnam halkının, Parti tarafından tek bir cephe
de birleştirilmesidir. Yani tüm ulusal sınıf ve tabakaların (işçilerin, 
köylülerin, küçük burjuvaların, millî burjuvaların) tek bir cephede bir
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leşmesinin sağlanmasıdır. Dördüncü olarak, halkın, anti-emperyalist 
ve anti-feodal mücadeleye, işçi sınıfı partisinin liderliğinde yönlendi
rilmesidir.

c — Cephe politikası
Vietnam İşçi Partisinin asgarî programı, anti-emperyalist ve anti- 

feodal devrim mücadelesdiir. Parti bağımsızlık ve gerçek demokrasi 
programı etrafında tüm ulusal sınıf ve tabakaları birleştirebilmek için 
bir cephe kurmağa çalışır. Partinin cephe politikası, kendine güvenden 
ve halka hizmet etmekten ileri gelen marksist-leninist esneklik politi
kasıdır. Parti bu politikayı uygulayarak, kazanılacak tüm unsurları ka- 
ve halka hizmet etmekten ileri gelen devrimci esneklik politi
ka. dostluk ve mücadele esasına dayanan bir politikadır. Parti cephe 
içinde inisiyatifini ve bağımsızlığını yitirmeden, Cephenin alabildiğine 
geniş olması için mücadele eder. 1939 Parti kararı bu politikayı şöyle 
tesbit eder:

«Bu amaca ulaşmak için Parti geniş bir Demokratik Ulusal Cephe 
kurulmasına çalışmalıdır. Bu cephe yalnız Çin Hindi halkını değil, Çin 
Hindi’nde oturan ilerici Fransızları da, yalnız emekçi halkı değil, ulu
sa! burjuvaziyi de içine almalıdır.

«Parti, burjuvaziye karşı akıllıca ve esnek bir tutum takınmalı, onu 
cepheye çekmeğe, kazanılacak unsurları kazanmaya, tarafsızlaştırıla- 
cak olanları tarafsızlaştırmağa çalışmalıdır. Bunları cephe dışında bı
rakmaktan kesinlikle kaçınmalıyız; bırakırsak bunlar devrim düşman
larının eline düşer ve gericilerin gücünü artırmış olurlar «Millî Kurtu
luş Savaşımız, Ho Şi Minh, s. 58,59)

Parti, devrimci esneklik politikasını uygularken, diğer yan
dan da Cepheyi halktan tecrit edebilecek, proletaryayı tek başına 
bırakabilecek sekter çıkışlardan kaçınır. Cephe programı sadece anti- 
emperyalist ve anti-feodal bir mücadele öngörmektedir. Hatta Cephe 
programında sosyalizm kelimesi bile yoktur. Partinin cepheye katılır
ken, «önderlik şenindi, yok benimdi» gibisine dayanan bir iddiası yok
tur. İşçi Partisinin önderlik konusunda tutumu şöyledir:

«Parti, Cephenin kendi liderliğini tanımasını isteyemez. Bunun ye
rine. en büyük fedakârlıkları yapan, en faal ve en bağlı organ olduğu
nu göstermelidir. Ancak günlük mücadele ve çalışma yoluyla halk kit
leleri Partinin doğru politikasını ve öncü imkânlarını görür ve böylece 
öncü durumuna geçebilir.» (M illî Kurtuluş Savaşımız, s. 59).

Partinin bu Cephe anlayışı ve cephedeki önderlik konusundaki tu
tumu, «laf değil, iş yapma» anlayışından gelen bir tutumdur. Cephede, 
Parti önderlik iddia etmekle önder olunmayacağını, fiiliyatta kim ön
derse önderin o olacağını, yani önderliğin «benim» demekle değil, 
alın teri ile kazanılacağını ve mücadelenin zafere ulaşması için bu ön
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derliği kazanmasının zorunlu olduğunu, aksi tutumun pasifizme daya
nan bir sekter çıkış olduğunu bildiğinden bu tutumdadır.

d — Kuzey’de sosyalizmin inşası
Kuzey Vietnam halkı, M illî Demokratik Devrim mücadelesini ba

şarıya, ulaştırdıktan sonra, sosyalizmin inşasına, girişir. Fakat Viet
nam, savaşlarda tahrip edildiğinden, üretimi, küçük çaplı tekniğe ve 
çok kısıtlı olanaklara, savaşı da birlikte yürüten bir ekonomiye dayan
dığından sosyalizmi inşaa işi oldukça zordur. Tarımda kollektivizasyon 
ve büyük çaplı, teknik, makinalaşma, sosyalizmin inşaasının şartları
dır. Vietnam halkı, sosyalizmin inşaasına dünya sosyalist devletlerinin 
büyük yardımıyla girişti. Böyle iken bugün Vietnam sosyalist kuruluş
ta da büyük başarılar göstermektedir.

Ulusal Kurtuluş Savaşlarının en zorlusunu veren, sosyalizmin inşa
sı işine en zor şartlarda girişen Vietnam halkının lideri Ho Şi Minh 
dünya sosyalist hareketi hakkında tutumumuzun nasıl olacağını, bize 
şöyle gösterir:

«Partimizin kardeş partiler arasında, bilimsel sosyalizm ve pro
leter enternasyonalizmi temeli üzerinde birliğin yeniden kurulması 
için elinden geleni yapması ve bu yolda etkili katkılarda bulunulması
nı dinlerim. Ben kardeş ülkelerin yeniden birleşeceklerine kesinlikle 
inanıyorum» (Vasiyetname)

Kırkbeş yıldır savaşan, sosyalist kuruluşta başarılar gösteren bir 
halkın lideri böyle konuşuyor. Bize de nasıl konuşmamız gerektiğini 
öğretiyor.

Vietnam halkı dövüşe dövüşe dünya halklarına çok şey öğretti. 
Çok deneyler bıraktı. Emperyalizme ve onun işbirlikçisi sınıflara karşı 
bir ulusal kurtuluş savaşı verme ile karşı karşıya olan Türkiye halkı, 
Vietnam halkından çok şey öğrenecektir. Biz Türkiye’li devrimciler ola
rak, Vietnam’lı devrimcilerin izlediği yolu izleyelim. Onlardan öğrene
ceklerimizi çok iyi anlayarak öğrenelim.
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Türkiye ve Dünya

AMERİKANCI FAŞİZM 
LANETLENDİ

23 Ocak 1975 Perşembe günü 
saat 16 sıralarında Kerim YAMAN 
ve arkadaşları pusu kuran faşist 
komandolarca kurşunlandı. Ke
rim YAMAN öldü, iki kişi ağır ol
mak üzere dört kişi yaralandı. Bu 
Amerikancı faşizmin halkımıza a- 
çıkça bir saldırısıdır. Bu, Nazi SS 
birliklerinin 1932’ler de Alman iş
çi sınıfına ve onun partisine karşı 
yaptığı köşe başı saldırılarının ay
nısıdır. Bu faşist saldırı, İskende
run Demirçelikte, Ülker’de, Beko-

isçilere, Viranşehir’de yoksul 
köylülere, öğrencilere yapılan A- 
merilcancı faşist saldırıların bir de
vamıdır. Şahin AYDIN’ın, Hüse
yin ÖREK’in öldürülmesinin bir 
tekrarıdır.

Bu Amerikancı faşist saldırıla

rın ve tertiplerin amacı, halkın bi
linçlenip örgütlenmesini önlemek, 
halkı yıldırmak bir faşist darbe 
ortamını hazırlamaktır. Ama A- 
merikancı faşistler yanılmaktadır. 
Halkımızın bilinçlenmesini ve ör
gütlenmesini engeleyemeyecekler, 
halkımızı yıldırmayacaklardır. Ni
tekim Şahin AYDIN’ın öldürülmesi 
üzerine onbinlerin sokağa döküle
rek faşizmi pretosto etmesi bunu 
göstermiştir. Şahin AYDIN öldü
rüldüğü zaman İstanbul’da, Gazi
antep’te onbinler 12 Marttan sonra 
ilk defa sokağa döküldü, faşistlere 
nasıl bir güce ve bilince sahip ol
duklarını gösterdiler.

Son olarak Kerim YAMAN’m 
öldürülmesi üzerine de onbinler 
sokağa döküldü. Amerikancı faşizm 
lanetlendi. 24 Ocak 1975 günü yü
rüyüşe geçen Yıldız DMMA öğren
cileri Hürriyet meydanına kadar

99



iki saat yürüyüş yaptılar. Binlerce 
devrimci, «Kahrolsun Faşizm», 
«Bağımsız Türkiye», «Kahrolsun 
Amerika», «Katil Türkeş», diye 
haykırdı. Hiçbir güvenlik kuvveti 
yürüyüşü engelyemedi. Yürüyenle
rin kararlılığını gören polisler, 
sessiz sedasız yürüyüşü izlemekle 
yetindiler. Yürüyüş İstanbul Üni
versitesi Merkez binada toplanan 
öğrencilere katılmakla son buldu.

Kaldığı hastahaneden kaçırı
lan Kerim YAMAN’ın cenazesi İs
tanbul Üniversitesi Merkez bina
sına getirildi. Öğrenciler cenazeyi 
korumak için Merkez binada top
lanmaya başladı. Onbinin üzerinde 
öğrenci, gece uyumaksızın cenazeyi 
beklediler. Sabaha kadar başucun- 
da nöbet tuttular.

25 Ocak 1975 günü Merkez bi
nada toplanan insan kalabalığı bir 
çığ gibi arttı. Amerikancı faşizmin 
CiA damgalı planlarını açıklayan 
konuşmalar yapıldı. Saat ikiye doğ
ru cenazeyi Sirkeci’ye götürülmek 
için, Merkez binada toplanan kala
balık, düzenli bir şekilde yürüyü
şe geçti. Elli binin üzerinde insan 
kalabalığı Sirkeci’ye kadar yürü
dü. Yürüyüşe binlerce işçi, binler
ce öğrenci, binlerce aydın katıldı. 
Amerikancı faşizmi pretosto eden 
sloganları haykırıldı. Onbinlerce 
insan, Sirkeci’de BAĞIMSIZLIK 
VE DEMOKRASİ için mücadele et
meğe and içti. Onbinlerce insan, 
Amerikancı faşistlere «KERİM’LE- 
Rİ ÖLMEZ», «DEVRİMCİLER Ö- 
LÜR DEVRİMLER SÜRER» diye 
haykırdı.

Elli binin üzerinde kalabalık 
Bağımsızlık ve demokrasi uğruna 
mücadele andı içtikten sonra, cena
ze Sirkeci’de otobüse yerleştirildi. 
Ve yola çıkıldı. Cenaze Bursa’dan 
geçerken, Bursa’lı devrimciler ce
nazeyi karşıladılar, saygı duruşun
da bulunmak istediler. Polis cena

zeyi kaçırdı. Bunun üzerine Bursa
lI devrimciler çelenk verdiler, tut
tukları arabalarla cenazeye yetiş
meye çalıştılar. Polis cenazenin ar
dından gelen Bursa’lı devrimcilerin 
önünü kesti, cenaze törenine katıl
malarını engelledi. Cenaze Balıke
sir’den geçerken, BalIkesirli dev
rimciler tuttukları arabalarla cena
zeye katıldılar. Cenaze, Kerim YA- 
MAN’ın memleketi olan Akhisar’a 
getirildi. Çeşitli şehir ve kasabalar
dan gelen kalabalık bir kitlenin 
katılması ile cenaze töreni yapıldı. 
Tören sırasında binlerce kişi yine 
faşizmi lanetledi, devrimci sloganla
rı haykırdı. Devrimciler Kerim 
YAMAN’ın cenazesi önünde Bağım
sızlık ve demokrasi mücadelesini 
kurtuluşa kadar sürdüreceklerine 
and içtiler. Saygı duruşunda bulun
dular ve ardından cenaze toprağa 
verildi. Buradan da beşbinin üze
rindeki kalabalık sessiz bir yürü
yüş yaptı.

Bu yürüyüş, onbinlerin 12 
marttan sonra ilk defa Amerikan 
emperyalizminin, işbirlikçi serma
yenin Amerikancı faşist saldırıları
nın üstüne üstüne yürüyerek ver
dikleri cevaptır. Bu yürüyüş onbin
lerin bağımsızlık ve gerçek demok
rasi için, Amerikancı faşizm oyun
larım bozabilmek için yürümesidir.

Halkımız bu yürüyüşüyle, a- 
merikancı faşist saldırı ve tertiple
re karşı nasıl bir güce ve bilince 
sahip olduğunu göstermiştir. Bu 
yürüyüş aynı zamanda tüm sosya
listlerin, tüm demokrat ve yurtse
ver güçlerin birliğinin de ifadesi
dir. Fakat bu sadece ölümlerin ar
dından değil, her türlü saldırı ve 
tertipin ardından yapılmalıdır. Fab
rikalarda işçiler şartelleri indir
meli, işçiler sokağa dökülmeli. Tar
lalarda köylüler harekete geçmeli. 
Tüm demokrat ve yurtseverler bir
leşmelidir. Anti-emperyalist ve
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anti-faşist mücadelede tüm halk 
yığınları birleşmeli, Tüm Türkiye 
anti-emperyalist ve anti-faşist ey
lemlere sahne olmalıdır. O zaman 
faşistler anlasın ki, Türkiye halkı
nın gücü ve bilinci her türlü fa
şizm oyununu bozar.

Kerim YAMAN’m öldürülmesi 
üzerine yayınlanan bildiriler:

23 Ocak 1975 perşembe günü 
faşistlerin pusu kurarak devrimci 
Kerim YAMAN’ı öldürmeleri üze
rine, demokratik kuruluşların ve 
EMEKÇi’nin de imzaladığı Cum
hurbaşkanına çekilen telgraf:

«Son günlerde ülkemizin her 
tarafında, özellikle öğrenciler ve 
işçiler üzerinde faşist saldırıları art
mıştır. İzmir’de Sezai Küçüktepe 
Adana’da Hüseyin Örek, istanbul- 
da Şahin Aydın bu katiller sürü
şünce öldürülmüştür. Son olarak 
iDMMA’ya bağlı Vatan Mühendis
lik ve Mimarlık Yüksek Okulu, 
Edirnekapı yurdunda kalan fa
şist grup tarafından basılmış 
Kerim YAMAN adlı devrimci 
arkadaşımız ölmüş, Erdinç Demir - 
polat ve Erol Erdoğan ağır olarak 
yaralanmışlardır. Ayrıca Çapa tıp 
fakültesi kantininde de iki devrim
ci arkadaşımız bıçakla yaralanmış
tır. Hergün yeni yeni cinayetler iş
leyen bu katiller ellerini kollarmı 
sallıyarak dolaşmakta ve kendi ar
kadaşlarımız polis ve yetkililerce 
tutuklanmakta ve günlerce işken
ceye maruz bırakılmaktadır. Biz 
demokratik kuruluşlar olarak sal
dırgan katiller hakkında teabirlev 
alınmazsa bundan böyle kanımızın 
daha fazla akmasına müsaade et
meyeceğiz. Saygılarımızla.»

7 CHP’li PARLEMENTER1N 
BİLDİRİSİ

Faşistlerin düzenli saldırılarını 
sürdürenler bugüne dek yargı or

ganları önüne çıkarılmamışlardır. 
Örneğin yasal bir parti, yasal bir 
yayın organı, sendikalar, demok
ratik işçi ve öğrenci kuruluşları ve 
meslek örgütleri basılmış, aran
mış ve mal varlıklarına el kon
muştur.

Buna karşılık yüzlerce faşist 
saldırı düzenleyen» cinayetler işle
yen suçluları, yeni yeni cinayetler 
işlemeye hazırlamaktadır. Tüm bu 
olayların yaratıcısı »e sürdürücüsü 
Ülkü Ocaklarını aramak ihtiyacı 
bile düşünülmemiştir.

Halkımızın demokrasi ve ba
ğımsızlık mücadelesinden korkan 
egemen güçler kurtuluşu faşizmde 
görmektedirler. Emperyalizmin et
kin örgütü CIA, faşizmin ve ser
mayenin emrindeki bilinmiyen 
güçler eyleme geçirilmiştir, işte 
bu nedenle CİA müşaviri George 
Harris Türkiye’de bulunmaktadır.

Bu güçlerin ve yan örgütlerin 
yaratacağı olayların ciddiyetini 
kabul ediyoruz. Sorumluları göre
ve çağırıyoruz. Fakat şunu da bili
yoruz ki, ne kadar sinsi olursa ol
sun, ülkemiz özgür ve demokratik 
bir ortamda halk iktidarını gerçek
leştirecek bir düzene kavuşacaktır.

Irmak hükümetinden öğren
mek istiyoruz:

1) İktidarınızdan bugüne dek 
faşist baskı ve saldırılar sonucu 
kaç kişi öldürülmüş ve yaralanmış
tır?

2) Sendika seçme ve grev hak
larını kullanmaları nedeniyle kaç 
kişi gözaltına alınmış ve kaç işçi
nin işine son verilmiştir?

3) Bugüne kadar kaç gazete, 
kitap ve dergi toplatılmış, kaç ya
yın organına baskın düzenlenmiş
tir?

4) Anayasal ve demokratik ku
ruluş olan siyasal kaç partiye bas
kı yapılmış, şubeleri polisçe kapa
tılmıştır?



5) Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesine ve Hacettepe Üniversi
tesine yapılan saldırıyı askeri bir 
araçla silahlı olarak askeri Tıbbi
yeli öğrenciler düzenlenmiştir. 
Haklarında şimdiye dek bir soruş
turma yapılmış mıdır? Saldırı sıra
sında olaya katılanlardan kaçı ya
ralanmıştır ve nerede tedavi edil
mişlerdir?

6) Bugüne dek türlü saldırılar 
düzenleyen Ülkü Ocaklarına arama 
yapılmış mıdır? içlerin de gözaltına 
alınan veya tutuklanan var mıdır?

7) Saldırılarda polis Ülkü O- 
caklarının yandaşı olmakta, silahlı 
eylemlere göz yummaktadır. Hükü
metin bundan bilgisi var mıdır?

8) Çeşitli davalarda Ülkü Ocak
larının ve diğer faşist kuruluşların 
üyeleri tanık olarak kullanılmıştır. 
Ülkü Ocakları kontr-gerilla örgütü
nün yan kuruluşu mudur?

3) Öğretmenler üzerine sürdü
rülen baskı ve terörü sonucu göre
vinden alınmış öğretmenler var mı
dır?

10) CîA’mn müşaviri ay m za
manda Türkiye hakkında dört ki
tap yazacak kadar bilgi sahibi olan 
George Harris’in Türkiye’de bulun
duğundan Başbakan ve Dış işleri 
Bakanı’nın bilgisi var mıdır? Tür
kiye’deki görevi nedir?

Sorularımızın cevabım her 
yurtsever ve demokrat insan me
rakla beklemektedir. Irmak Hü
kümetinden yurt yararına hiçbir 
hizmet beklemiyoruz. Ama yurt 
zararına olan işlem ve girişimle
rinin hesabını sormak halkımıza 
karşı görevimizdir.

Yazılı açıklamayı yapanlar: 
Abdülkerim Zilan, Ali Şanlı, Kemal 
Anadol, Kadir Özpak, Mehmet 
Sönmez, Haşan Çetinkaya, Süley
man Genç.

YENİ SOSYAL-IŞ’IN 
BİLDİRİSİ

Ülkemizde yurt severlere ve 
devrimcilere yöneltilen Faşist sal
dırıların bir halkasını teşkil eden 
KERİM YAMAN’ın katledilmesi 
egemen sınıfların içinde bulundu
ğumuz dönemde düşmüş oldukları 
bunalımların bir sonucudur.

işçi sınıfının mücadelesinin bir 
parçası olan demokratik üniversite 
kavgası bu tip baskılarla ve saldı
rılarla yok edilmek istenmektedir.

Komando denilen Faşist unsur
lar üniversitelerde, fabrikalarda ve 
tüm iş yerlerinde aynı şekilde işçi 
sınıfı devrimcilerini ve tüm işçile
re saldırtılmaktadırlar.

Sağlık işçilerinin gerçek sendi
kası DEVRÎMCÎ-SAĞLIK İŞ işçile
rin bıçaklarla yaralıyan ve saldı
ranlar yine komandolardır.

Öldürülen devrimcilerin katil
lerinin bir an evvel yakalanması 
ve mevcut siyasi iktidarın taraflı 
davranışlarının sona ermesi gere
kir.

Zaten tarih ve zaman gerekli 
dersi Faşizme ve onun temsilcileri
ne karşı verecektir.

tYÖKD’NIN YAYINLADIĞI 
BİLDİRİ

KARDEŞLER
Bizler halkımızın bağrından 

kopup gelen öğrenci gençlik ola
rak şunu söylüyoruz: Biz, sonuna
kadar sizin yanınızda mücadelemi
zi, geçmişte olduğu gibi bugün de 
açık alınla vereceğiz. Faşist saldırı
lar, baskılar, zulüm bizleri bu yo
lumuzdan yıldıramaz.

Bugün üniversitelerde verdiği
miz demokratik üniversite kavgası 
halkımızın bağımsızlık ve demok
rasi kavgasının bir parçasıdır. Ver
diğimiz şehitler bu kavganın şehit
leridir.
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Onlar, halkımızın bilincinde, 
ruhunda yaşayacaktır. Onların ka
nı yolumuzu aydınlatacaktır. Fa
şizm KERîM’lerin kanlarında bo
ğulacaktır.

Kahrolsun halkımızı ezen, sö
müren hakim sınıflar!

Kahroslun emperyalizm ve fa
şizm!

Yaşasın gençliğin halkımızın 
yanında verdiği demokratik üni
versite kavgası!

Yaşasın halkımızın bağımsızlık 
ve demokrasi mücadelesi!

VİRANŞEHİR KATLİAMI

Suriye sınırında, Ceylanpmar 
mevkiinde II Aralık 1974 günü yir
mi vatandaşımız kurşuna dizildi. O- 
lay, hükümet yetkilileri tarafından 
kamuoyuna, «kaçakçılarla jandar
ma arasında olan müsademede do
kuz kişi öldü» şeklinde aktarıldı. 
Oysa, olay hükümet yetkililerinin 
açıkladığı gibi değildi. Hükümet 
yetkilileri, açıkça halka yalan söy
ledi. Olayın gerçek nedenini halk
tan gizledi. Fakat, bir süre sonra 
olayın gerçek nedenleri açığa çık
tı. Kaçakçılarla jandarma arasın
da bir müsademe olmamıştı. Öldü
rülen dokuz kişi değil, yirmi kişi 
idi. Sonra öldürülenler, kaçakçılar 
değil, kaçakçılıkta sırt hamalı o- 
larak adlandırılan yoksul köylüler
di. Bu yoksul köylü vatandaşları
mız, yaşayabilmek için sırt ha
mallığı yapmaktadırlar. Yani, esas 
kaçakçılık yapan tefeci - bezirgan
ların, ağaların kaçak yüklerini ka
rın tokluğu karşısında, hayatları 
pahasına taşımaktadırlar, işte sırt 
hamallığı yapan bu yirmi yoksul 
köylü vatandaşımız, çatışma sonu
cu değil, pusu kurularak öldürül
müşlerdi. Yani doğrudan doğruya 
imha edilmişlerdi. Hatta teslim o

lan köylüler bile kurşunlanmıştı. 
Elleri ve kolları kurşunlarla dolu 
idi. Öldürülen köylülerin yakınları 
da, «Komando baskını» düzenle
mekle tehdit edildiler. Susturul
maya çalışıldılar.

Bu katliam hareketi, tüm Tür
kiye çapında yoğunlaşan Ameri
kancı faşist saldırı ve tertiplerin 
bir parçasıdır. Bu katliam, İsken
derun Demir Çelik Fabrikasında 
Ülker Fabrikasında işçilere yapılan 
faşist saldırıların yoksul köylüye 
yapılmasıdır. Bu saldırılar, giderek 
CHP sempatizanı Hüseyin ÖREK 
ile Proleter Devrimcisi Şahin AY
DIN ve Kerim YAMAN’ın öldürül
mesi ile daha da yoğunlaştı. Bu
gün daha da yoğunlaşmakta. Biz, 
Türkiye halkına yönelmiş bu hare
keti lanetleriz. Amerikancı faşist 
saldırı ve tertiplere karşı mücade
le için tüm sosyalistleri dayanışma
ya tüm demokrat ve yurtseverleri 
de güçbirliğine çağırırız. Faşizme 
karşı mücadele en acil görevimiz
dir. Viranşehir katliamının gerçek 
sorumluları açığa çıkarılmalı, halka 
zulmetmekten yargılanmalıdır. 
Bunun için mücadele etmek, dev
rimcilik görevidir. Bu, faşizme kar
şı mücadele etmektir. Gerçek so
rumluları bir bir tespit edip halka 
gösterelim, gerçek yüzlerini açıklı- 
yalım. Hakettikleri cezayı alabil
meleri için mücadele edelim. Bü
tün sosyalistler, demokratlar ve 
yurtseverler olarak yekvücut fa
şist saldırılara karşı halktan bir 
duvar örelim o zaman faşistler an
lasın ki, halkın gücü kendilerini 
bir kaşık suda boğar. Amerikan 
emperyalizmi ve işbirlikçi burju
vazi halkın bilinçlendiğini ve ör
gütlendiğini gördükleri ve kendi 
sömürücü iktidarları tehlikeye gir
diği için faşizme başvuruyorlar. 
Bize düşen görev, halktan aldığı
mız güçle faşizme karşı mücadele
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etmektir. Halkın gücünün nasıl 
bir güç olduğunu göstermek, fa
şistlere korkulu günler yaşatmak
tır. Bir daha Viranşehir olayı gibi 
bir olayın tekrarında faşistlerin 
halktan nasıl cevap alacaklarım 
göstermektir.

32 DEMOKRATİK KURULUŞ 
VİRANŞEHİR KATLİAMINI 
KINADI

Toplanarak Viranşehir katlia
mını pretosto eden 32 kuruluşun 
yayınladıkları bildiri şöyledir:

«VİRANŞEHİR KATLİAMINI 
KINIYOR - İKTİDARDAN FAİL
LERİNİN EN KISA ZAMANDA 
ORTAYA ÇIKARILMASINI İS
TİYORUZ.»

«Sayın Basın ve TRT Mensup
ları,

«11 - 12 Aralık 1974 te Basın 
ve TRT’de, 9 kaçakçının silahlı ça
tışmada öldürüldüğü, şeklinde yan
sıyan olay, 1975 yılının ilk günün
de 12 CHP milletvekilinin Meclis 
araştırması istedikleri bir boyut 
kazanmıştır.

«Gerçekte pusuya düşürülerek 
öldürülen 20 köylüden, 2’si sınırdan 
3 km içerde «teslim ol» çağırışı ya
pılmadan vurulmuş, yaralı olan 9’u 
sınırda, ateş açma sahasına götü
rülerek kurşuna dizilmişlerdir.

«Daha sonra sorumlu yüzbaşı, 
gerçeğe aykırı tutanağı ilgili sav
cılığa zorla yazdırmıştır. Aynı yüz
başının olay için «bu bir nüfus 
planlamasıdır» dediği, cenazeleri
ni almaya gelen köylülerin «ko
mando çağıracağız» tehdidi ile da
ğıtıldığı öğrenilmiştir.

«Gerçek yönleri ile tam bir 
katliam olan bu olay, halkımıza 
ve özellikle doğuda yoksulluğa itil
miş halkımıza uygulanan anti - de
mokratik faşist baskı ve terörün 
korkunç bir örneğidir.

«Bu ne ilk ne de son örnektir. 
1943 yılında, Van’ın Özalp kasaba
sında 33 köylü aynı şekilde kurşu
na dizilmişti. Büyük kaçakçı şe
bekelerinin patronları, milyonları 
vururken, topraksız, işsiz ve yok
sul köylüler, kaçakçılık işlerinde 
sırt hamalı olarak çalıştırılmakta 
ve kurşunlanmaktadır.

«Doğunun yoksul halkı, İs
kenderun Demir Çelik Fabrikaları 
inşaatında sahte bordrolarla düşük 
ücretlerle, insanlık dışı şartlarda 
çalıştırılmış, yüzlercesi tedbirsizlik 
yüzünden öldürülmüş en haklı is
tekleri zorla bastırılmıştır. Ama ay
nı inşatta, müteahitlerin, usulsüz 
büyük vurgunlarına göz yumul
muştur.

«Yine Doğu da onbinlerce top
raksız köylü, tarım işçisi olarak 
karın tokluğuna çalıştırılmakta, 
hakları doğrultusunda örgütlenme
leri engellenmekte, ama pamuk 
ağaları milyonlar vurmaktadır.

«Bütün bu olaylar tüm halkı
mıza, işçilere, köylülere, yüksek 
öğrenim gençliğine uygulanan bas
kı ve terörle bütünleşmekte, hal
kımızın gelişen ve güçlenen de
mokrasi mücadelesini kırmayı a- 
maçlamaktadır.

«Dışa bağımlı sermayenin ya
rattığı ve beslediği bu karanlık o- 
yunlar, artık gizlenememekte, göz 
göre göre oynanmaktadır. Cinayet
lerin, katliamların failleri, cezalan
dırılmayacakları düşüncesinin ver
diği cüretle, zaten egemen güçle
rin çıkarlarına işletilen yasaları 
bile çiğnemektedirler.

«Milyonluk, milyarlık kaçak
çılıkların, vurguncuların, koman
do besliyenlerin, kodaman gerçek 
failleri yurt içinde ve sınır kapıla
rında cirit atarken, işletilmeyen ya
salar ve güçler, işsiz topraksız 
yoksul köylüye karşı, sorgusuz su
alsiz idam kararı vermektedir.
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«Biraz da olsa demokrasiden 
ve hukuktan bahsedebilecek bir 
düzende isek, yurtsever öğrenci ve 
işçileri öldürenlerin, BU KATLİA
MIN faillerinin mutlaka ortaya çı
karılarak cezalandırılması, en baş
ta iktidarın ve yetkililerin sorum
luluğudur.

«İktidarın bu sorumluluğu en 
kısa zamanda yerine getirmesini 
istiyoruz.

«Demokratik kuruluşlar ola
rak, halkımıza yöneltilen anti - 
demokratik baskılara, cinayetlere 
sonuna kadar karşı çıkacağımızı, 
iktidarın sorumluluğunu titizlikle 
izleyeceğimizi duyururuz».

13 DEVRİMCİ TUTUKLANDI

Polisler, Ankara Devlet Gü
venlik Mahkemesinin «gizli örgüt 
çalışması» yaptıkları gerekçesiyle 
arama kararı çıkardığı «Aydınlık» 
dergisinin İstanbul İdarehanesini 
bastılar. Orada bulunan «Aydınlık» 
dergisi çalışanları ile, saat 16.30 
dan 23.30 a kadar kurdukları ka
rakol sırasında dergiye uğrayan mi
safir elli kişiyi polis gözaltına aldı. 
Polisler, özel olarak getirdikleri o- 
tobüsle elli kişiyi Gayrettepe Birin
ci Şubeye götürdüler. Gözaltına alı
nanlardan otuz yedisi bir gün tu
tulduktan sonra serbest bırakıldı. 
Geriye kalan onüç kişi serbest bıra
kılmadı. Gizli örgüt üyesi oldukları 
iddiası ile Devlet Güvenlik Mahke
mesine çıkarıldılar. Savcılık bu on
üç kişiyi tutukladı.

Aydınlık dergisinin yalnız İs
tanbul idarehanesi değil, diğer şe
hirlerdeki idarehaneleri de arandı. 
Bu idarehane yöneticileri de gizli 
örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 
tutuklandı.

Aydınlık dergisi kanuni bir der. 
gidir. Sahibi, yazı işleri sorumlusu

bellidir. Kanun sınırları içinde çık
maktadır. Böyle bir dergi gizli ör
güt çalışması yapıyor diye kapatı
lamaz, dergide çalışanlar tutuklana
maz. Bu olay, Amerikancı faşistle
rin devrimcilere yönelttikleri fa
şist baskıdır.

Aydınlık dergisinde polislerin 
karakol kurduğu saat 17.30 sırala
rında misafir olarak dergiye uğra
yan EMEKÇİ dergisi sahibi M. Lüt- 
fi Kıyıcı, sorumlu yazı işleri müdü
rü Süleyman Aslan ile Mustafa İl
ker Gürkan’da gözaltına alındı. Der
gimizin sahibi ve sorumlusu olan bu 
iki arkadaş sorguya çekildi. Gözal
tında tutuldular. Sonra da serbest 
bırakıldılar. Fakat Mustafa İlker 
Gürkan serbest bırakılmadı. Gizli 
örgüt üyesi olduğu iddiası ile göz
altına alındı ve tutuklandı.

Biz EMEKÇİ dergisi olarak, 
Aydınlık dergisine ve devrimci ki
şilere karşı yöneltilen bu anti-de- 
mokratik baskıyı, Türkiye’de otur
tulmaya çalışılan amerikancı faşizm 
planlarının bir parçası sayarak pre- 
tosto ederiz. Tüm devrimci güçle
ri, yurtseverleri ve demokratları 
bu amerikancı faşist saldırılara ve 
tertiplere karşı mücadele için birli
ğe çağırırız. İster Aydınlık dergisi
nin görüşüne katılalım, ister katıl
mayalım; şimdilik önemli olan bu 
değil. Önemli olan, bu hareketin a- 
merikancı faşist bir uygulama ol
ması ve devrimcilere yönelmesidir. 
Burada «bana dokunmayan yılan 
bin yaşasın» anlayışında olmak, 
devrimcilik değil, faşizmle uzlaş
maktır. Saldın faşizmden gelmek
tedir. Hedef de devrimcilerdir. 
Burada görev, faşizmin saldırıları
na karşı, sosyalistlerin kendi arala
rındaki ayrılıkları bir iç mesele 
sayarak, tek bir yumruk gibi du
rabilmeleridir. Bugün başkasına 
olan saldırı, yarın da sanadır. Her- 
şeyden önce saldırı halka karşıdır.
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Devrimcinin görevi her zaman ve 
her şart altında, faşizmin kalkan 
elini tutmak ve kırmaktır. Faşizme 
karşı durmak ve mücadele etmekte 
birey birey, grup grup olmaz. Fa
şizme karşı mücadele tüm sosya
listlerin birliği, yüm yurtseverlerin 
ve demokratların güçbirliği halin
de başarı kazanır. Onun için dev
rimci görev bu birliği savunmak
tır.

Son Aydınlık olayı ve tutukla
malar, geçen ayın öldürme olayla
rından, partileri kanunsuz olarak 
basmalardan, kanunsuz olarak mi
ting dağıtmalardan ayn olarak dü
şünülemez. Bunların hepsi, aym 
planın birer parçasıdır. Bunu böy
le bilelim. Kendimize güveniyor
sak, halka inanıyorsak tüm sosya
listlerin birliği, yurtseverlerin ve 
demokratların güçbirliği için çalı
şalım. Bu, anın devrimci görevi
dir.

EMEKÇİ VE AYDINLIK 
DERGİLERİNİN BASINA 
ORTAK AÇIKLAMALARI

Bütün halkımız üzerinde uy
gulanan faşist zorbalık son günler
de yeni şekillere bürünmüştür. Vi
ranşehir’de kanlı bir katliam yapıl
mış, yirmi yoksul insan sorgusuz 
sualsiz kurşuna dizilmiştir. Bir öğ
renci ve işçi kardeşimiz hayasızca 
öldürülmüştür.

Amerikancı Irmak hükümeti 
son uygulamaları ile, kaderini fa
şizme bağlıyan işbirlikçi patronla
rın ve toprak ağalarının istediği 
bir hükümet olduğunu göstermiş
tir.

Böyle zamanlarda katliamları 
teşhir etmek, emekçi halkımıza, 
hiçbir baskıdan yılmadan gerçekle
ri anlatmak devrimcilerin zor ama 
önemli bir görevidir. Bu önemli gö
revi yerine getiren devrimci yayın

organlarına yapılan saldırılar hiç
bir devrimci yayın organını yıld- 
ramaz.

EMEKÇİ ve AYDINLIK Dere
leri olarak biz biliyoruzki; demol- 
rasi mi yoksa faşizm mi sorusunun 
cevabını halkımızın mücadelesi tı- 
yin edecektir. Ve demokrasi olı- 
caksa, ya bütün halk için olacal- 
tır ya da hiç kimse için olmayacak
tır!

Bugün faşizme karşı mücade
le acil bir sorunumuzdur. Bunuı 
için tam bir dayanışma gerek. En 
sağlam dayanışma da faşizmin ı- 
teşine karşı kurulur. Her yurtseve
re düşen görev; aramızdaki dayı- 
nışmayı, devrimci kardeşliği bn 
kere daha güçlendirmektir.

Bu amaçla biz, EMEKÇİ ıe 
AYDINLIK Dergileri olarak bütüı 
halk sınıflarının, bütün yurtsever
lerin, faşizme karşı olan örgütleıi, 
partileri veya çevreleri ile yer ı- 
lacağı FAŞİZME KARŞI BİRLE
ŞİK CEPHE’ye çağırıyoruz.

işçiler, köylüler, gençler, aydıı- 
lar, bütün Emekçi halkımız.

Faşizmin zulmüne ve karanlığı
na karşı çıkalım!

Kahrolsun halka ve devrimd- 
lere yapılan baskı ve zorbalık!

Yaşasın bütün halkımızın fı- 
şizme karşı birliği!

EMEKÇİ Dergisi adına
L. Lütfi Kıyıcı

AYDINLIK Dergisi adııa 
Ali Karşılayan

VİRANŞEHİR OLAYINI 
PROTESTO MİTİNGİ ZORLA 
DAĞITILDI

Viranşehirde 18 Ocak’ta mey
dana gelen katliam bütün yurta 
protesto ve gösterilere konu oldı. 
Istanbulda bu olayı protesto etm«k 
amacıyla bir miting düzenlenti.
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Günler öncesinden ilan edilen mi
ting «yetkili makamların emriyle» 
ve izinsiz olduğu gerekçesiyle dağı
tıldı. Haklın üzerine yürüyen pan
zerler tazyikli su sıkırak copla
rıyla saldıran polisinde yardımı ile 
topluluğu dağıttı. Halkı yerlerde 
sürükledi. Halka silahlar yönel
tildi.

Miting saatinden önce Hürri
yet Meydanında tertibat almış olan 
polis, TS1P Fatih ilçe merkezini 
bastı. Anayasanın bir partiye ta
nıdığı hakların tümünden yarar
lanması gereken TSiP’ine Polis 
yetkisini aşarak girdi. Evraklara ve 
üye fişlerine elkoydu. Orada bulu
nanları göz altına aldı.

Polisin baskısına rağmen halk 
ve gençlerin bir kısmı Hürriyet 
Meydanından Aksaraya doğru yü
rüyüşe geçti. «Kahrolsun Faşist
ler!», «Bağımsız Türkiye!» diye ba
ğırdılar.

Viranşehir katliamını protes
to mitingi anti-demokratik baskı
ların bir protestosudur. Bu ba
kımdan bütün demokratik güçler
ce desteklenmesi ve katkıda bulu
nulması gereken bu mitingde bazı 
uygulama hataları olmuştur. Bun
lar faşizme karşı bir eylemin güç
lü olmasını getiren halkın katılma
sını sağlayabilmek için ihmal edil
memesi gereken hayati noktalardır.

1) Miting salt Viranşehir olay
ları ile ilgili değil son zamanlar 
da yoğunlaşan faşist saldırıları, ter
tipleri açığa çıkarmak, öldürmeleri 
yaralamaları protesto edebilmek, 
tüm demokrat ve yurtsever güçle
ri birliğe çağırmak için daha geniş 
kapsamlı olarak yapılabilirdi.

2) Mitingi tertipleyenler hiçbir 
demokratik kuruluşa haber verme
den, onların da bu işe katkıları ol
ması için önerilerini almadan ha
reket etmişlerdir.

3) Miting tertipçilerinin kitle

ye hakim olamadıkları, bariz sis
temsiz bir şekilde mitingin düzen
lendiği görülmüştür. Adliye sarayı 
önünde 300 Beko işçisinin kararlı
lığını kendilerine örnek almamışlar
dır.

Bu tutum faşizme karşı bir ey
lemin güçsüz olması, halktan ko
puk olması sonucunu vermiştir.

LAST1K-1Ş SENDİKASININ 
BASIN BİLDİRİSİ

Lâstik - İş Sendikası İstanbul 
Temsilciler Meclisi Milliyetçi Cep
he Oluşturma Çabaları içinde bulu
nanları şiddetle kınadı...

12 Ocak 1975 günü toplanan 
Sendikamız İstanbul Şubesi Tem
silciler Meclisi, Ülkemiz üzerinde 
sermaye güçlerinin yabancı ortakla
rıyla birlikte tezgahladıkları kirli 
oyunların, demokratik ve ilerici 
güçler tarafından bozulacağına olan 
inançlarını dile getirdiler.

Sermaye güçleri 14 Ekim’de ye
dikleri şamarın etkisinden kurtula
bilmiş gözükmüyorlar. Onlar, ülke
mizde gittikçe gelişen antifaşist ve 
demokratik —ilerici— yurtsever 
cephenin, bağımsızlık, demokrasi ve 
özgürlük kavgasının önüne, anti - 
demokratik bir biçimde çıkmanın 
hesapları içinde bulunuyorlar.

Ülkemizi 12 Mart’larda planla
nıp uygulanan anarşi ortamına it
mekten kimlerin yararlandığı daha 
bu kadar taze iken gene bu iğrenç 
ve haince planlara tevessül etme
leri, ilk planda kendi zayıflıklarım 
belgelemektedir, ikinci olarak, işi 
katliamlara kadar vardırmaları, 
başta işçi sınıfımız olmak üzere, 
ülkemizin tüm demokratik - Yurt
sever güçlerinin yarın soracakları 
hesaplar için tutulan defterlerin 
hacmini genişletmektedir.

Sağ, geçmişte' ispatlanan tutu
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muyla memleket yönetmede ne den
li aciz ve yeteneksiz olduğunu bil
mezden gelerek hala iktidar peşin
de ve çirkince koşmaktadır. Oysa, 
işçi sınıfımız ve tüm emekçi halkı
mız gericileri bir daha iktidarda 
görmek istemiyor. CiA ile ortak 
çalışan bir takım hain güçler, faşist 
komandoların ceplerine yerleştir
dikleri tabancaların ve bıçakların 
hesabını vermemek için, geri adım 
atmaya zorlandıkça daha da azgm- 
laşacaklardır. Bunu işçi sınıfımız 
iyi bilmektedir. Ama tarihin şaşmaz 
kuralları önüne dikilmenin ne denli 
boş bir çaba olduğunu da bilmeyen 
kalmamıştır XX. yüzyılda... Gerici 
egemen çevreler, büyük bir hızla 
vatansızlaşma süreci içinde bulu
nan sermaye güçleri, ülkenin yurt
sever halkına karşı tezgahladıkları 
planların ve bu uğurda döktükleri 
kanların içinde boğulacaklarının bi
lincinde olmalıdırlar. Türkiye’de ge
lişen ilerici - yurtsever güçlerin ö- 
nüne bir takım engellerle dikilme
ye kalkışmak hiç de akıllıca bir dav
ranış değildir. Olmamıştır, ve olma
yacaktır.

İşçi ve tüm emekçi sınıflarımı
zın, ülkemizin içinde bulunduğu e- 
konomik, politik ve sosyal bunalım
ların derinleştiği şu günler içinde 
demokrasiyi korumak ve onu geniş
letmek yolunda vereceği mücadele, 
bundan böyle de hiç durmaksızın ve 
giderek güçlenerek devam edecek
tir. Kendi sınıflarının bireyci çıkar
larını toplumun çıkarlarından üs
tün tutan ve bunda hala ısrar eden 
zihniyetlerden oluşan «milliyetçi 
cephe» nin nasıl bir Gayrı-Millî» 
cephe olduğunu ülkemizde milyon
larca insan artık daha kolay görebil
mektedir. Ülkemizdeki demokratik 
- ilerici ve sosyalist güçler, sermaye 
cephesinin faşizme yönelik bu in
sanlık dışı tertiplerine geçit vermi- 
yeceklerdir. Halkımız faşizme ge
çit vermiyecektir.

TÖB-DER BAĞIMSIZLIK VE 
DEMOKRASİDE DİRENİYOR

Tüm öğretmen kitlesinin de
mokratik meslek örgütü TÖB- 
DER’dir. Dün öğretmen kitlesinin 
bağımsızlık ve demokrasi uğruna 
mücadelsini yönlendiren TÖS’tü. 
Bunun için de öğretmenler fert 
fert olmakla brilikte, en çok sal
dırıya uğrayan bir kuruluş TÖS’
tü. TÖS 12 mart faşist dönemi şart
larında kapatıldı. Fakat öğret
men kitlesinin bağımsızlık ve de
mokrasi mücadelesi durmadı. Tüm 
öğretmenler TÖB-DER çatısı al
tında toplanarak, halkımızın bin- 
bir şekilde verdiği bağımsızlık ve 
demokrasi mücadelesinde yerlerini 
aldılar. Amerikancı faşizmi bir öl
çüde gerilettiler. Fakat bugün tek
rar yaratılmak istenen faşist darbe 
ortamında, yine saldırı hedeflerin
den bir tanesi de öğretmenler ve 
öğretmenlerin demokratik meslek 
örgütü TÖB-DER’dir. Faşist saldı, 
rılar günden güne yoğunlaşmakta
dır. öğretmenler dövülüyor, sürü, 
lüyor, meslekten atılıyor, TÖB- 
DER merkezleri izinsiz olarak po
lisçe aranıyor, faşistlerce basılıyor.

9 TÖB.DER Diyarbakır şu
besi faşist saldırıları ve öğretmen
lere uygulanan haksız uygulamala
rı pretosto etmek için bir yürüyüş 
yaptı. Diyarbakır lisesi önünde top 
lanan tüm öğretmenler, işçiler, de
mokrat ve yurtseverler Atatürk 
meydanına kadar yürüdü. Yürü
yüş birçok sendika ve demokratik 
kuruluşça da desteklendi. Yürü, 
yüşle ilgili Diyarbakır TÖB-DER 
şubesinin yayınladığı bildiri şöyle- 
dir:

«Yabancı sömürüye karşı ülke, 
mizin zenginliklerine sahip çıktığı
mız, işbirlikçi kapitalistlerin ve 
onların çıkar ortakları toprak ağa
larının düzenlerinin çağ dışı oldu, 
ğunu vurguladığımız, insanlarda
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insan gibi yaşama hakkına sahip 
olduklarını savunduğumuz, kısaca
sı halk çocukları olarak halkın 
hakkını savunduğumuz için kıyılı
yor, sürüyor, sindirilmeye çalışılı
yoruz.

«Görevimiz halkı uyarmaktır. 
Halktan ve halk çocuklarından ya
na öğretmenleriz. Bunun için biz 
sevmez düzenin adamları, bunun 
için kıyarlar susturmaya çalışırlar, 
saldırılara uğrarız, sürülürüz, işten 
atılırız, 6 öğretmen arkadaşımıza 
uygulanan haksız işlemleri ve gene 
Bismil’de ve Silvan’da faşistlerin 
uyguladıkları bir takım oyunlar 
karşısında ilgililerce gerekli ön
lemelerin alınmayışını kınamak a. 
macıyla bir sessiz yürüyüş yapıla
caktır.»

•  Geçtiğimiz ay öğretmen kit
lesinin birleştiği ve sonuna kadar 
mücadeleye karar verdiği bir konu 
da, öğretmenlerin sendikalaşabilme 
hakkının elde edilmesi. İstanbul 
TÖB.DER şubesinde yapılan bir 
toplantıda, İstanbul şubesi bu ko
nuda 15 şubat’ta bir sessiz yürüyüş 
kararı aldı. Daha sonra yönetim 
kurulu yaptığı toplantıda, sendika
laşma mücadelesini tüm yurt ça. 
pında verme kararı aldı. Ve bu ka
rara göre Şubat 15 inde tüm yurt 
çapında kapalı salon toplantıları 
yapılacak. 16 Şubat’ta ise İzmir ve 
İstanbul’da birer sessiz yürüyüş ya
pılacak. Öğretmen kitlesi ve TÖB. 
DER sendikalaşabilme haklarını a- 
labilmek için sonuna kadar direne
ceklerine açıklamaktadırlar.

Geçtiğimiz ay içinde TÖB - 
DER’e ve öğretmenlere yapılan 
saldırılar devam etti.

•  TÖB-DER Ankara şubesi 
kanunsuz olarak arandı. Polisin 
bu şekilde araması 12 Mart döne
mi uygulamalarının aynısıdır.

•  TÖB - DER Gemlik şubesi
nin düzenlemek istediği «Bağım

sızlık» konulu açık oturuma kay
makamlık izin vermedi.

•  Korkuteli TÖB-DER şubesi 
üyelerinden İrfan Doğu «saçı u. 
zun» iddiasıyla Küçükköy öğret
meni Halit Özgür adlı bir şahıs ta
rafından dövüldü. Korkuteli şube, 
sinin yayınlamak istediği bildiriye 
kaymakamlık izin vermedi.

•  Silvan’da TÖB-DER üyesi 
beş öğretmen okul müdürü ve 
yardımcılarının ihbarıyla gözaltıpa 
alındı.

18 İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI
İşçi sınıfının bağımsızlık ve 

demokrasi uğruna mücadelesi bir 
çığ gibi büyüyor. İşçiler sendika 
seçme özgürlüğü haklarını elde ede
bilmek için patronlara, onların 
her türlü baskı tedbirine karşı kı
yasıya mücadele veriyorlar.

BEKO Teknik Ticaret işçileri, 
Adliye Sarayı önünde panzerlerle 
barikat kuran toplum polisleri ile 
çatıştı. Polis işçilere elektrikli cop
larla saldırdı, işçiler en tabii Hakla
rı olan sendika seçme özgürlüğü 
hakkı için direndiler. 300 BEKO 
işçisi elektrik coplu ve panzerli po
lislerle çatıştı. Çatışma sırasında 
bir polis amiri yaralandı. Polis 18 
işçiyi gözaltına aldı.

İşçiler 8. İş Mahkemesinde olan 
toplu iş sözleşmesinde yetki uyuş
mazlığı sonucu görülen davayı izle
meye gelmişlerdi. Bir süre önce 
bağlı bulundukları Cevher - İş sen- 
dkiasından istifa ederek DİSK üye
si Maden-iş’e üye olmuşlardı. Fa
kat Cevher-iş sendikası Bölge Ça
lışma Müdürlüğüne verdiği sahte 
üye fişleri ile toplu sözleşme yetki
sini aldı. İşçiler ve Maden-iş sen
dikası yetkilileri itiraz etti. Ko
nuyu Bölge Çalışma Müdürlüğü 
çözemeyince, mahkemeye getiril
di. BEKO işçileri de mahkemeyi iz
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lemek için Adliye Sarayına geldiler. 
Fakat panzerlerle barikat kuran 
polisler işçilere engel olmak iste
di. işçiler mahkemeyi dinlemede 
ısrar ettiler. Polis işçilerin mah
kemeyi izlemesine engel oldu. 18 
işçiyi gözaltına aldı. Sonra gözal
tına alınan işçiler mahkeme tara
fından serbest bırakıldı.

İşçiler en tabii hakları olan re  ̂
ferandum hakkı için mücadele e- 
derken patronlar, ve patronların 
terör kuvvetleri onların karşısına 
yekvücut olarak çıkıyor. Fakat 
işçiler bir adım gerilemiyor. Hak
larını alabilmek için kıyasıya di
reniyor. Çünkü zafer gerçek haya
tı yaratan, geleceği kuracak olan 
işçi smıfınındır.

9 DEMİR DÖKÜMDE 105
İŞÇİNİN İŞİNE SON VERİLDİ
2600 işçinin çalıştığı Türk De

mir Döküm Fabrikasında 105 işçi
nin işine son verildi. İşten atılan 
işçiler fabrikanın en eski ve en 
bilinçli işçileridir. İşbirlikçi patron 
Vehbi Koç’un sahibi bulunduğu 
Demir Döküm Fabrikası işverenle
ri, toplu işten çıkarmalara gerekçe 
olarak «kadro fazlalığını» ve «fabri
kada tadilat» yapılacağını gös
termektedirler.

Gerçekte işten çıkarılma ne
denleri ise, yaklaşmakta olan toplu 
sözleşme görüşmeleridir. Bilindi
ği gibi Demir Döküm Fabrkia- 
sında bugüne kadar her toplu söz
leşme olaylı olarak geçmiştir. De
mir Döküm işçileri uzun süreli bi
linçli ve kararlı mücadeleleri ile 
patronları 12 mart öncesi gerilet
mişlerdir. Demir Döküm fabrikası 
işçi sınıfının şanlı mücadelelerine 
sahne olmuş bir fabrikadır. Bu ger
çekleri bilen patron, yaklaşmakta 
olan toplu sözleşmelerde işçileri bö
lebilmek için yeni taktkiler uygu
lamaya başladı: en bilinçli en kı
demli işçileri işten atmak.

İşten atılan işçiler kendilerine 
ödenen tazminatları almadılar. 
Direnişe geçmeğe hazırlanıyorlar. 
İşten çıkarılmaların devam edece
ği öğrenilmiştir. Buna rağmen işçi
ler içte ve dışta birliklerini koru
yacaklarını ve patronun taktikle
rini bozacaklarını açıkladılar. İş
çilerin üyesi bulundukları Maden 
- İş sendikası yetkilileri ise işten 
çıkarılmaların nedeninin Demir 
Döküme Türk-lş üyesi Otomobil - 
Iş’in yerleşmesini sağlamak için 
olduğunu açıkladılar. İşçiler içer
de ve dışarıda birlikte olarak işve
renin oyununu bozmağa kararlı
lar.

•  SİTE ÖĞRENCİ YURDU
İŞÇİLERİ DİRENİŞE GEÇTİ

Site öğrenci yurdunda çalışan 
47 işçi direnişe geçti. İşçilerin dire
niş egeçme nedeni, 1 ekim 1974 de 
imzalanan toplu sözleşme hüküm
lerinin Site yurdu işçilerine uygu
lanmamasıdır. İşçiler toplu olarak 
Turizm - İş üyesi oldukları halde 
toplu sözleşme yetkisi Bölge Ça
lışma Müdürlüğünce Oleyis’e ve
rilmiştir. Oleyis sendikası, «Site 
yurdu işçilerinin kendi imzaladığı 
toplu sözleşme hükümlerinden fay
dalanabilmeleri için Turizm - İş
ten istifa edip Oleyis’e üye olma
ları gerektiğini açıkladı. İşçilerin 
hiçbiri bu çağırıyı kabul etmeyin
ce, toplu sözleşme hükümlerinden 
yoksun bırakıldılar. Bunun üzerine 
işçiler haklarını alabilmek, sendi
ka seçme özgürlüğünü uygulayabil
mek için direnişe geçtiler. İşçilerin 
direnişe geçmesi ile Site yurdunda 
ısıtma, kapı ve temizlik gibi hiz
metler durdu. Site yurdu öğrenci
leri direnişe geçen işçileri destek
lemektedir.

# REFERANDUM KANUN 
TASARISI HAZIRLANDI

15 Ekim 1974 te 18 demokratik 
kuruulşun başlattığı referandum
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kampanyası sonucu hazırlanan ka
nun taslağı açıklandı. Yapılan ba
sın toplantısına çeşitli fabrikalar
dan gelen işçiler de katıldı. Kanun 
taslağı mevcut 274 ve 275 sayılı ka
nundan çok farklı hükümler taşı
maktadır. Kanun taslağının yeni o- 
larak getirdiği hükümler şunlar
dır.

— Toplu sözleşme görüşmele
rinde sendikanın muhatabı işveren
ler sendikası değil, sadece işveren
dir. Bu madde işverenler sendikası
nın baskısını önleme amacını güt
mektedir.

— Toplu sözleşmelerin süresi 
bir yılla kısıtlanmaktadır. Bu mad
denin amacı her gün artan hayat 
pahalılığı ile işçi sınıfının az da 
olsa mücadele etmesi sağlanmak is
teniyor.

— Bir iş yerinde hangi sendi
kanın yetkili olduğu «gizli oy a- 
çık sayım» esasına göre yapılan 
referandum sonucu tesbit edilir.

— Lokavt kesin olarak yasak
tır.

— Bir işyerinde sendika grev 
kararı aldıktan sonra hiçbir kısıt
lamaya uğramaksızm uygulayabi
lir. Hükümetin grevi erteleme yet
kisi yoktur.

— İşçilere, işçi sınıfını ilgilen
diren konularda dayanışma, sem
pati ve destekleme gibi grev hak
lan tanınır.

— İş kanununa uymayan işve
renler cezalandırılmalıdır.

29 maddeden oluşan kanun tas
lağı açıklandıktan sonra, işçiler 
Bölge Çalışma Müdürlüğünün önü
ne kadar yürüyerek, sendika seç
me özgürlüğü çiğnendiği için 
protestoda bulundular.

Referandum Kanun Tasarısı 
tek başına ele alınırsa bir sonuç 
getirmemektedir. Çünkü yürürlük
teki mevcut îş Kanunun 13. ve 17. 
gibi maddeleri var oldukça, iş gü
venliği olmadıkça, her an işçi ka

pı dışarı edilme ile karşı karşıya 
oldukça Referandum yetmez. Re
ferandum hakkı yanında, daya
nışma grevi hakkı, işgüvenliği ve 
anti-demokratik iş kanunu hüküm
lerinin kaldırılması için de işçilerin 
mücadele etmesi greklidir.

•  EPENGLE İŞÇİLERİ
VİLAYETE KADAR YÜRÜDÜ
Uzun süredir sendika seçme 

özgürlüğü için mücadele eden E- 
pengle işçileri Aksaray’dan vilaye
te kadar sessiz bir yürüyüş yaptı
lar. Epengle fabrikasında çalışan 
140 işçinin işine patron son verdi. 
İşçiler, işverenin arkadaşlarını işten 
çıkarmasını ve uzlaşmaz tutumunu 
sürdürmesini protesto etmek için 
bir yürüyüş yaptılar. Aksaray’da 
başlayan sessiz yürüyüş Vilayette 
son buldu. Patronun 140 işçinin işi
ne son vermesine rağmen, Epengle 
de direniş sürmekte, üretim yapıl
mamaktadır. işçiler haklarını alın
caya kadar direnişe devam etmeye 
kararlı olduklarını açıklamaktadır
lar. 10 Epengle işçisi açlık grevine 
başladı.

9 TEPE MOBİLYADA 17 
İŞÇİ ÇIKARILDI

Tepe Mobilya Fabrikasında ça
lışan işçilerden 17 si işten çıkarıldı. 
Hacettepe Üniversitesi Vakfına bağ
lı olarak kurulan bu fabrikada 400 
işçi çalışmaktadır. Bilindiği gibi T», 
pe Mobilya Fabrikası işçilerin en 
uzun direnişlerinden birine sahne 
olmuş bir fabrikadır, işçiler bilinçli 
ve kararlı direnişleri sonucu çok 
iyi bir toplu sözleşme imzalamış
lardı, ASIS sendikasına bağlı bulu
nan işçiler 17 arkadaşları işten atı
lınca direnişe geçtiler. Bunun üze
rine fabrikaya jandarma sokuldu, 
işçiler işten atılmaların önlenmesi 
ve işyerine jandarma sokulmasını 
protesto etmek için işi yavaşlattı
lar, yemek boykotuna başladılar, 
işçiler direnişlerini sürdürmekte 
dirler.
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